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    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 
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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Οικονόμου Βασίλειος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για 

δήλωση παράστασης Πολιτικής 

Αγωγής και ορισμός δικηγόρου 

σχετικά με τις χωματερές στη θέση 

Μπουρδέχτι και Φυτό της 

Κοινότητας Συκαμίνου. 

2. Εγκριση ανάθεσης προμήθειας 

υγρών καυσίμων. 

3. Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου 

δηλωτικού σήματος του Δήμου 

Ωρωπού. 

4. Παραχώρηση λειτουργίας και 

χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου 

του Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ. 

5. Προτάσεις για να ληφθούν μέτρα 

στήριξης προς τους πυρόπληκτους 

του Δήμου Ωρωπού των οποίων οι 

κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις 

πρόσφατες πυρκαγιές. 

6. Ενημέρωση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τον ισολογισμό 

έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ. 

7. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 

55/2007 Α.Κ.Σ. Μαρκοπούλου 

Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

8. Εγκριση παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας εργασιών της μελέτης 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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"Εκπόνηση μελετών για την 

πολεοδόμηση (Ενταξη στο σχέδιο) 

της περιοχής "Οικισμός Παραλίας 

Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός 

της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β' 

κατοικία) της πρώην Κοινότητας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

9. Εγκριση τροποποίησης τεχνικού 

προγράμματος έτους 2012. 

10. Εγκριση 7ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 

του χώρου διεξαγωγής της ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τον απολογισμό των 

πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 

έτους 2011. 

12. Εγκριση της υπ' αριθμ. 75/2012 

απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & 

Λειτουργίας Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου 

Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση 

τροποποίησης ισχύοντος 

προϋπολογισμού". 

13. Εγκριση της υπ' αριθμ. 83/2012 

απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & 

Λειτουργίας Παιδικών & 
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Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου 

Ωρωπού με θέμα: "Καθορισμός 

ειδικοτήτων για πρόσληψη 

προσωπικού με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου". 

14. Μετατόπιση περιπτέρων στους 

Αγίους Αποστόλους της Δ.Κ. 

Καλάμου. 

15. Εγκριση της υπ' αριθμ. 18/2012 

απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα 

"Ενταξη νέων τμημάτων στις 

δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω.". 

16. Εγκριση της υπ' αριθμ. 19/2012 

απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα "Τιμές 

διδάκτρων για τη συμμετοχή στα 

νέα τμήματα τη ΚΕΔΩ". 

17. Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσων 

στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. 

Σκάλας Ωρωπού, ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

18. Οικονομική ενίσχυση των 

αθλητικών συλλόγων του Δήμου 

Ωρωπού. 

19. Αποδοχή και κατανομή ποσού 

33.186,89 ευρώ από τους ΚΑΠ 

έτους 2012, για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. 

20. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 
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185.000,00 ευρώ από την κατανομή 

πιστώσεων ΣΑΕ055 έτους 2012 για 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα 

σας. Αρχίζει η αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την Γραμματέα μας, την 

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

 Κυρία Μαργέτα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και καλό φθινόπωρο. Ηλιάσκος Ευάγγελος. 

Φοργιάρης Βασίλειος. Παπαγιάννης Γεώργιος. Γιαννάς Ιωάννης. Μακρής 

Αθανάσιος. Κοντογιάννη Αλέκα. Τσεκρεζής Χρήστος. Δάβρης Γεώργιος. 

Λεμπούσης Ευάγγελος. Λέκκας Ανδρέας. Πέππας Παναγιώτης. Νικολάου 

Χρήστος. Ανυφαντής Κωνσταντίνος. Βλάχος Δημήτριος. Γιαμαρέλος Γεώργιος. 

Βασιλάκος Παναγιώτης. Πάντος Ευάγγελος. Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη. 

Λάμπρου Γεώργιος, Δημήτριος. Μπόρσης Βασίλειος. Σωτήρχος Δημήτριος. 

Τσάδαρης Σωτήριος. Μπατζάκας Στυλιανός. Οικονόμου Γρηγόριος. Λίτσας 

Κωνσταντίνος. Ρούσσης Θωμάς. Βελτανιώτης Δημήτριος. Δέδες Κωνσταντίνος. 

Καραγιάννης Βασίλειος. Ζαχαρίας Ιωάννης. Γιασημάκης Γεώργιος. Αρμυριώτης 

Γεώργιος. Καλύβας Ευάγγελος. Οικονόμου Βασίλειος. Βαρνάβα Ελένη. Λέκκας 

Βασίλειος. Τσάκωνας Ανδρέας. Κιούσης Δημήτριος. Χασιώτης Μιχαήλ. Στεργίου 

Ιωάννα.  
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 Ο κ.Πάντος Αριστείδης είναι παρών από τους Προέδρους των 

Κοινοτικών Συμβουλίων, από την Κοινότητα .. και ο κ.Παπαντωνίου από το 

Μαρκόπουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Βρούβας από τη Σκάλα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο κ.Βρούβας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Μαργέτα. Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι 

που θέλουν να προβούν σε ανακοινώσεις προς το Σώμα να το δηλώσουν στο 

Προεδρείο. Α, συγνώμη και η κα Οικονόμου από το Τοπικό Διαμέρισμα του 

Καπανδριτίου, παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. Από τους συναδέλφους που 

θέλουν να προβούν σε ανακοινώσεις. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο 

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

κ.Κιούσης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Δάβρης, ο κ.Γιαμαρέλος, ο 

κ.Πέππας και ο κ.Βλάχος και η κα Οικονόμου. 

 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Λέκκας Ανδρέας.  

Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Δύο θέματα ήθελα να ρωτήσω. Το ένα αφορά 

προσωπικά τον κ.Δήμαρχο και το δεύτερο έχει αναφορά στον κ.Δήμαρχο σε 

σχέση με ένα συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας, πριν 10 μέρες. Θέλω να 

πω για ένα έγγραφο που εστάλη στο Δήμαρχο με καταληκτική ημερομηνία 10 

Σεπτεμβρίου να απαντήσει, σχετικά με τις παρατηρήσεις και προτάσεις που 

προκύπτουν από την εμπειρία του στην εφαρμογή του "Καλλικράτη", σε 

ζητήματα κατά κύριο λόγο θεσμικά και λειτουργικά, καθώς και χωροταξικά. Θα 

ήθελα να ήξερα λοιπόν, ο κ.Δήμαρχος τι έκανε σ' αυτήν την περίπτωση και θα 

ήθελα να τον ρωτήσω γιατί δεν έκρινε σκόπιμο να το συζητήσει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι κάτι που αφορά νομίζω ολόκληρο 

το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο τον εαυτό του ή την παράταξη τη δική 
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του. Το ένα το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι αυτό γιατί βάσει αυτού 

προκύπτει ότι το Υπουργείο θα κάνει κάποιες ενέργειες, κάποιες ανακατατάξεις 

και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουνε λόγο σ' αυτό. 

 Το δεύτερο δυστυχώς είναι ένα περιστατικό που συνέβη στην 

Οικονομική Επιτροπή, την προ-προηγούμενη, όταν σε κάποια στιγμή ξαφνικά ο 

κ.Δήμαρχος είχε την απαίτηση εγώ να βγω από την αίθουσα. Δημόσια λοιπόν 

θέλω να τον ενημερώσω, να το ακούσετε και εσείς οι υπόλοιποι, ότι εγώ δεν 

έχω έρθει εδώ πέρα γιατί μου αρέσει να κάνω παρέα με τον κ.Δήμαρχο. Εχω 

έρθει από τους πολίτες του Δήμου και αυτοί με έστειλαν εδώ για να κάνω το 

ρόλο μου και να κάνω και παρατηρήσεις και να μιλάω κατά τη δική μου γνώμη 

και άποψη πάντα για την κατάντια, όταν αυτός ο Δήμος από 41 Δημοτικούς 

Συμβούλους, σήμερα, θα φτάσει να έχει 33 την επόμενη φορά γιατί δεν 

ενδιαφέρθηκε κανένας να ασχοληθεί με την απογραφή. Να μιλήσω για το 

απέραντο σκουπιδαριό, ότι ακόμα και την λεωφ. Χαλκουτσίου την έχετε 

μετατρέψει σε Σταθμό Μεταφόρτωσης. Να μιλήσω για την αδιαφάνεια των 

απευθείας αναθέσεων και μάλιστα για την ομολογία σας κ.Δήμαρχε, το πιο 

απίθανο που έχω ακούσει ποτέ, ότι εγώ δεν κάνω αναθέσεις λέει στη δική μου 

παράταξη, κάνω αναθέσεις στην άλλη παράταξη. Ακουσον, άκουσον. Αυτή 

είναι, αυτή είναι αυτό που πρεσβεύετε σήμερα εσείς.  

 Για τα απίθανα αποτελέσματα διαγωνισμών. Πρέπει να καυχιέστε ότι στα 

2 χρόνια φτάσατε η Βουλή των Ελλήνων να ασχολείται μαζί σας. Εμείς 

ασχοληθήκαμε νωρίτερα, κάναμε προσφυγή για το θέμα του Αυλώνα ή ένα 

σκάνδαλο που πιστεύουμε μεγάλο ότι είναι, το 57 να γίνει 15% έκπτωση αλλά 

φτάσαμε ο Ωρωπός να ασχολείται η Βουλή των Ελλήνων μαζί του, με το Δήμο 

αυτό. Δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν. Συγχαρητήρια. Για την αλλαγή των 

όσων λέγατε προεκλογικά και μάλιστα με φωνή έτσι βροντώδη, για μερικά 

μεγάλα σκάνδαλα προηγουμένων, παραδείγματος χάρη το ΚΑΠΗ των Νέων 
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Παλατίων, το κόστος του οποίου είναι ένα ποσό, λίγο έτσι, τεράστιο. Το σόου 

που γίνεται καθημερινά με τα αυτοκίνητα του Δήμου και τα συνεργεία και κάτι 

αγορές, μπαταρίες, κάτι απίθανα πράγματα, μια πρωτοφανής για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση λειτουργία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα.   

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ολοκληρώσω κ.Πρόεδρε. Για τις επισκευές στο γνωστό συνεργείο 

του γνωστού σας φίλου, την ενοικίαση του γνωστού οικοπέδου, παράνομα θα 

πω, όταν στα 500 μέτρα υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου. Πρέπει να μην 

έχεις τσίπα να πας να νοικιάσεις οικόπεδο. Πρέπει να μην έχεις τσίπα. Για τη 

διάκριση των υπαλλήλων σε ημέτερους και μη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. και μάλιστα για την αναξιοκρατία που βασιλεύει στο Δήμο Ωρωπού. 

Ακόμα και κάτι για τη Μαρμαρά, ότι έχετε υποβαθμίσει τον πιο κεντρικό και 

εμπορικό δρόμο όλου του Δήμου, όλης της περιοχής μας, μόνο και μόνο για 

ένα σκοπό να μη φαίνεται το έργο του προκατόχου σας. Δηλαδή, να 

καθαρίσετε λίγο τα παρτέρια και να φυτέψετε δύο δεντράκια και να ρίξετε λίγο 

νερό. Εξ επίτηδες το έχετε αφήσει και έχει γίνει, έχει δείξει ο χειρότερος 

δρόμος, ο πιο εμπορικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε κ.Λίτσα, υπερβήκατε κατά πολύ το χρόνο σας. Μη με 

αναγκάζετε και μένα να .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το αδιέξοδο του Λιμενικού Ταμείου και εν γένει την αλαζονία. Αυτό 

λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε τσίπα. Αυτό είπα κ.Δήμαρχε. Δε σας είπα 

τίποτα περίεργο και σας ξαναλέω, δεν πίστευα ποτέ στα 2 χρόνια ότι θα 

απασχολήσετε μέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων για τις περίεργες διαδικασίες 

που κάνετε στις αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 
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 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα αναφερθώ σήμερα σε ένα έργο το οποίο έχει φτάσει μέχρι 

τη Βουλή και αναφέρομαι στο έργο για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του 

πρώην Δήμου Αυλώνα. Μια σύντομη ανασκόπηση στο ιστορικό του έργου. 

Γίνεται ο διαγωνισμός 22.7.10, προκύπτει ανάδοχος με έκπτωση 58,12. Στις 

14.12.10 υπογράφεται εργολαβική σύμβαση μεταξύ του τότε Δημάρχου 

Αυλώνα, του κ.Σύρμα, και της αναδόχου εταιρείας με γενικό σύνολο κόστους 

978.000 ευρώ. Στις 31.12.10 η ΤΥΔΚ με έγγραφο της δηλώνει ότι έπαψε να 

είναι Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα των ΟΤΑ. 1.1.11 η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ορίζει επιβλέποντα μηχανικό. Δύο εβδομάδες 

αργότερα, 13.4.11, μετά την κοινοποίηση του επιβλέποντα μηχανικού στην 

ανάδοχο εταιρεία, έρχεται η ανάδοχος εταιρεία και ζητάει τη διάλυση της 

σύμβασης με υπαιτιότητα του Δήμου, διότι η έναρξη των εργασιών έχει 

καθυστερήσει περισσότερο από 3 μήνες και γνωστοποιεί επίσης ότι δεν έχει 

καμία απαίτηση από το Δήμο για τη ζημιά που υπέστη επειδή δε θα γίνει, δε θα 

υλοποιηθεί η σύμβαση.  

 Στις 27.5.11 ο Δήμος αποφασίζει τη διάλυση της σύμβασης, με 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου και καμία υπαιτιότητα του εργολάβου. 

Κατόπιν αυτού ο Δήμος γνωστοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

τη διάλυση της σύμβασης και ζητά τη σύμφωνη γνώμη για να προχωρήσει σε 

επαναδημοπράτηση του έργου, σύμφωνη γνώμη την οποία και παίρνει. Κάνει 

λοιπόν η Δημοτική Αρχή τον διαγωνισμό και η έκπτωση από 58,12 πάει στο 

15,51. Το γενικό κόστος του έργου από 978.000 πηγαίνει κοντά στα 

2.000.000. Κάνουμε λοιπόν το ίδιο έργο με τα διπλά λεφτά. Η πρώτη ερώτηση 

η οποία μου γεννάται εμένα κ.Δήμαρχε είναι γιατί αφήσατε να περάσουν τόσοι 

μήνες, χωρίς να ορίσετε επιβλέποντα ώστε να ξεκινήσει το έργο, από τη στιγμή 

που ο κ.Σύρμας, ο Δήμαρχος Αυλώνα, με έγγραφο του από τις 29.12.10 με 
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αριθμό πρωτοκόλλου 4482 σας γνωστοποιεί ότι έχει υπογραφεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και αφορά το συγκεκριμένο έργο. Δεύτερον, η Τεχνική Υπηρεσία 

Δήμων & Κοινοτήτων, η ΤΥΔΚ, σας έχει ενημερώσει από τις 31.12.10, με 

έγγραφο της, με αριθμό πρωτοκόλλου 08/ΔΤΑ19886, ότι έπαψε να είναι η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως εκ τούτου εσείς έπρεπε να ορίσετε επιβλέποντα 

μηχανικό.  

 Τρίτον, όπως γνωρίζετε, ο Αυλώνας διέθετε τότε πιστοποιημένη Τεχνική 

Υπηρεσία η οποία και επέβλεπε τα έργα και τις μελέτες, πράγμα που το 

αναφέρουμε και εμείς σε απόφαση που έχουμε πάρει στις 28.3. για να 

αλλάξουμε Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η δεύτερη ερώτηση κ.Δήμαρχε αφορά πάλι 

εσάς και .. από τη στιγμή που ορίζετε επιβλέποντα μηχανικό και ο ανάδοχος 

έρχεται και ζητάει τη διάλυση της σύμβασης, με αποκλειστική υπαιτιότητα του 

Δήμου. Γιατί το δέχεστε αμαχητί; Γιατί δε ζητάτε από τον ανάδοχο τις ευθύνες 

που έχει, διότι όπως συνομολογούσε και συναποδέχτηκε στην υπ' αριθμ. 

4354/14.12.10 εργολαβική σύμβαση, στην παρ. 12, έπρεπε να καταθέσει στην 

Τεχνική Υπηρεσία εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 4, του Νόμου 

3669/2008. Επρεπε δηλαδή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου να έχει καταθέσει το 

οργανόγραμμα. Γιατί δεν διεκδικήσατε να γίνει αυτό το έργο με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος; Γιατί ένα έργο που ο πρώην Δήμαρχος Αυλώνα, ο κ.Σύρμας, θα 

το έκανε με 978.000, θα πρέπει να το κάνουμε με 2.000.000 ευρώ; 

 Θα μείνω μακριά από αυτά που ακούγονται σε όλα τα χωριά και σε όλα 

τα καφενεία γι' αυτό το έργο. Θα επαναλάβω όμως αυτό που είχα πει, ένα 

λεπτάκι κ.Πρόεδρε, μισό λεπτό και τελειώνω, θα επαναλάβω αυτό που είχα 

πει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4 λεπτά μιλάτε, επειδή δε σας διέκοψα .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει για τον αυτόματο πιλότο 

που έχει ο Δήμος Ωρωπού στη διαχείριση του και στη δημιουργία των έργων. 

Ο αυτόματος πιλότος αυτός πλέον έχει χαλάσει. Πηγαίνουμε προς τα κάτω, 

έχουμε αρχίσει και πέφτουμε. Φαίνεται καθαρά ότι σαν Δημοτική Αρχή δεν 

μπορείτε να διαχειριστείτε το Δήμο Ωρωπού, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, τώρα αυτά είναι σχόλια, δεν είναι ερώτηση. 

Δεν είναι ερώτηση τώρα, αυτά είναι σχόλια. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τοποθέτηση είναι και κάνω σχόλια στην τοποθέτηση τη δική 

μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα συζητάμε το θέμα τώρα;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οτι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ούτε την καθημερινότητα 

του Δήμου Ωρωπού, ούτε τα έργα ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού και με 

επικοινωνιακές τακτικές και στρατευμένες γραφίδες δεν μπορείτε να κρύψετε 

σε καμία περίπτωση την ανεπάρκεια σας.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Αρχίζει βέβαια η φθινοπωρινή 

σεζόν μετά τις διακοπές. Εύχομαι λοιπόν καλό ξεκίνημα. Ξεκίνησαν όμως μαζί 

και τα σχολεία και απ' ότι είδαμε αυτές τις μέρες με πάρα πολλές ελλείψεις. 

Κατ' αρχήν πρέπει να, θα ήθελα να θυμίσω και να ρωτήσω στη συνέχεια, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί για 3 αίθουσες βαρέως 

τύπου να τοποθετηθούνε στα Δημοτικά Ανω Ωρωπού, Καπανδριτίου, αλλά 

ακόμα και στο Μαρκόπουλο. Αυτές οι αίθουσες δεν έχουν τοποθετηθεί, απ' ότι 

μάθαμε, γιατί δεν έχει προβεί η Τεχνική Υπηρεσία στις μελέτες οι οποίες 

έπρεπε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η αιτιολογία και πως θα λυθεί το ζήτημα για 
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τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, το νηπιαγωγείο Καπανδριτίου δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει παραλαβή του, ενώ όσον αφορά το 

Μαρκόπουλο, στο χώρο τον οποίο υπάρχουν οι προκάτ αίθουσες, ενοικιάστηκε 

χώρος, απ' ότι θυμάμαι, για να μετακινηθούν αυτές οι αίθουσες, αλλά 

πληρώνουμε αυτό το ενοίκιο ακόμα χωρίς να γίνει, έχει γίνει καμία μετακίνηση. 

Τι θα γίνει; Θα μετακινηθεί ή θα πληρώνουμε το ενοίκιο; Το ίδιο συμβαίνει και 

στις Αφίδνες το νηπιαγωγείο, όπου πέρσι τοποθετήθηκαν οι προκάτ αίθουσες, 

ενώ φέτος έλειπε ακόμα μια αίθουσα, η οποία δεν έχει τοποτηθεί, ενώ υπήρχε 

από την Α' βάθμια εκπαίδευση σχέδιο για 120.000 ευρώ να γίνει εκ νέου ένα 

καινούργιο νηπιαγωγείο και αυτό έχει ματαιωθεί. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρώτησα τη Γραμματέα εάν έχετε υποβάλλει αίτημα για να κάνετε 

ανακοίνωση. Κύριε Χασιώτη, σας έκανα νεύμα να ρωτήσω αν έχετε δηλώσει να 

κάνετε ανακοίνωση. Αυτό σας έκανα.    

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, επειδή πρέπει να συνεχίσω. Είναι .. Δεν έχουμε αντίρρηση 

να καθίσει ο κ.Χασιώτης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Βαρνάβα, συνεχίστε. Λοιπόν, στη συνέχεια πρέπει 

να πω ότι είναι κοινωνικό αγαθό η παιδεία και οπωσδήποτε είναι θέμα συνοχής 

του κοινωνικού ιστού του Δήμου μας. Επομένως ο Δήμος πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπ' όψη του τα θέματα τα κτηριακά και γενικά της εκπαίδευσης. 

Λοιπόν και για να καταλήξω σ' αυτό που έλεγε ο Πατροκοσμάς, είναι καλύτερο 

να έχεις στον τόπο σου σχολεία, παρά βρύσες και ποτάμια. Αν τότε ήτανε 

Τουρκοκρατία, σήμερα έχουμε μια άλλη κατοχή. Θα πρέπει να το λάβουμε 

λοιπόν υπ' όψη. Και κάτι άλλο. Οσον αφορά πάλι το θέμα των σχολείων, 

υπάρχει απόφαση Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τη διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά για βοήθημα και ενίσχυση στις οικογένειες που έχουνε 

πρόβλημα. Ε, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανακοίνωση μέσα από τα 
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σχολεία, ώστε οι γονείς να πάρουνε τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να έχουν 

την κατάλληλη ενίσχυση. Και ακόμα μια ερώτηση, που δεν έχει σχέση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κα Βαρνάβα τώρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, συγνώμη, με διακόψατε, που δεν έχει σχέση τώρα με την 

παιδεία στην οποία είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη ως εκπαιδευτικός. Εχω 

δει στον τύπο ότι με πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να ιδρυθεί άμεσα επιχειρηματικό .. 

τύπου Β' στα σύνορα του Δήμου Ωρωπού και Τανάγρας. Βρίσκεται στο στάδιο 

της ανάθεσης σε ειδικό τεχνικό σύμβουλο υλοποίησης των απαιτούμενων 

μελετών. Ρωτάω λοιπόν, αυτό είναι εις γνώση του Δήμου Ωρωπού; Σε ποιο 

σημείο ακριβώς θα γίνει; Πόσο μέρος του Δήμου Ωρωπού θα καλύπτει; Τι 

είδους ακριβώς δραστηριότητες θα γίνουνε; Ποια οφέλη θα προκύψουνε για το 

Δήμο και αν θα υπάρξουν κάποια μέτρα πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί κάποια 

μόλυνση ή ρύπανση της περιοχής, ιδιαίτερα του Ασωπού, η οποία είναι και 

βεβαρυμένη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, μετά τον 

κ.Λίτσα και τον κ.Γιασημάκη, να επικεντρωθώ στο θέμα του έργου της 

ύδρευσης στον Αυλώνα και να ζητήσω από σας μια πληροφόρηση στο Σώμα, 

γιατί αυτά που ακούγονται έξω από την αίθουσα φτάνουνε έως ποινικά .. , 

πέρα από τη Βουλή που είπαν οι συνάδελφοι, ως ποινικά κολάσιμα πράγματα, 

τα οποία βέβαια εσείς ως Δήμαρχος δεν έχετε πρόβλημα, αλλά ως Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής ίσως αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Θα θέλαμε να μας 

πληροφορήσετε ακριβώς τη διαδικασία που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα από το 
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Δήμο και την περαιτέρω πορεία. Δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα 

γιατί νομίζω ο κ.Γιασημάκης ήτανε υπέρ του δέοντος αναλυτικός. Θα επανέλθω 

στο θέμα που είχα κάνει την προηγούμενη συνεδρίαση για την ύδρευση. Σας 

είχα ρωτήσει με κάποιους λογαριασμούς οι οποίοι έχουνε ποσά περισσότερα 

από την κατανάλωση και μου είχατε πει ότι είναι πρόβλημα της εταιρείας, της 

μηχανογραφικής, η οποία εκδίδει τους λογαριασμούς. Μετά από έρευνα, η 

εταιρεία διατείνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την εταιρεία αλλά ήταν ό,τι 

ακριβώς τις μεταφέρθηκε από το Δήμο.  

 Τι τελικά ισχύει και ποια διαδικασία ακολουθείτε αυτήν τη στιγμή κατά 

την είσπραξη; Εισπράττονται; Διαγράφονται; Οπως αφήνετε να εννοηθεί από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου προς τους καταναλωτές, ότι μην ανησυχείς, δεν 

υπάρχει τέτοιο θέμα να πληρώσετε τα επιπλέον ποσά; Με ποια διαδικασία 

διαγράφονται, αν διαγράφονται; Εκτός Δημοτικού Συμβουλίου; Είναι αυτά που 

κατηγορείτε άλλους πρώην Κοινοτάρχες ότι διέπραξαν, πάμε να τα κάνουμε και 

εμείς τώρα ως Δημοτική Αρχή; Και ένα τρίτο και τελειώνω, μετά από 1 χρόνο 

και 2 μήνες, από την ερώτηση μου, περιμένω ακόμα το αποτέλεσμα της ΕΔΕ 

για την κλοπή των μηχανημάτων των τσαπών, εντός εισαγωγικών. Η μια μου 

είχατε πει ότι εβρέθη. Η άλλη που δεν εβρέθη, αν έχουμε αποτέλεσμα. Και 

δεύτερον και ουσιαστικότερον, ότι οι ΕΔΕ, όπως ξέρουμε, έχουνε χρονική 

διάρκεια 40 ημερών το μάξιμουμ. Εχουνε περάσει ένας χρόνος και δύο μήνες. 

Τι αποτέλεσμα υπάρχει στην ΕΔΕ που κάνατε; Σε ποιον υπάλληλο αποδόθησαν 

ευθύνες, αν αποδόθησαν και πότε έγινε αυτό. Αλλιώς, όπως ξέρετε καλύτερα 

και από μένα, ποινικά υπεύθυνος είστε εσείς κ.Δήμαρχε και έτσι θα ήθελα να 

συμφωνήσω με τον κ.Γιασημάκη που λέει ότι ο αυτόματος πιλότος έχει πάψει 

να πιλοτάρει πλέον αυτό το μεγάλο αεροπλάνο του νέου Δήμου Ωρωπού.  
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 Νομίζω ότι δεν πάτε κ.Δήμαρχε καλά και απλώς επισείω την προσοχή, 

να σας, φιλικά αν θέλετε, εκ πρώτης, και μέσα στην πορεία του χρόνου θα 

δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρώτησα προηγουμένως και πήγατε αλλού κ.Χασιώτη. Γι' 

αυτό επειδή υπήρχε αυτή .. , δεν ήμουν σίγουρος, γι' αυτό προσπάθησα να σας 

ρωτήσω. Ορίστε, έχετε το λόγο. Να συνεννοούμαστε εδώ πέρα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας άλλαξα εγώ θέση κ.Χασιώτη; Ωραία. Βεβαίως θα σας 

κοινοποιήσω. Αν θέλετε τώρα να δημιουργήσετε εντυπώσεις, κάντε το. Εγώ 

σας κάλεσα εδώ πέρα και σας είπα, θέλετε να καθίσετε στη θέση.. Λοιπόν, 

ξεκινήστε την ερώτηση σας τώρα. Τελείωσε το θέμα. Παραδώσαμε έκταση. 

Σας παρακαλώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εσείς ζητήσατε να κάνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, κα Βαρνάβα, όχι διάλογο. Κύριε Χασιώτη, θα 

μιλήσετε; Θα κάνετε την ανακοίνωση σας; Κύριε Χασιώτη, έχετε σκοπό να 

κάνετε ανακοίνωση;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εσείς μου ζητήσατε να ζητήσω εγγράφως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. να μετακινηθείτε και να τοποθετηθείτε κάπου αλλού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, θα .. ; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτή είναι η απάντηση μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. Επιτέλους. Κύριε Χασιώτη, θα κάνετε 

ανακοίωνση; Κύριε Χασιώτη, δεν έχετε το λόγο.  

 Κυρία Στεργίου, κάντε την ανακοίνωση σας.     

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν έχουμε το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Περιφρονείτε ένα 

ολόκληρο Συμβούλιο εδώ πέρα για να βγάλετε τα εσώψυχα σας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι Πρόεδρε, όχι Πρόεδρε, εσένα περιφρονώ, όχι το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα δικό μου αν περιφρονείς εμένα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι το Δημοτικό Συμβούλιο, εσένα περιφρονώ. Εσένα και αυτή 

την τακτική που ακολουθείς σχετικά με το τι γίνεται εδώ πέρα. Ετσι; Δεν είναι 

η πρώτη φορά. Μου κόβεις το λόγο πάλι, το έχεις κάνει επανειλημμένα σε μένα 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου κόβω το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυπάμαι κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δύο πράγματα θέλω να σου πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειλικρινά λυπάμαι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο, για τη στάση της Δημοτικής 

Αρχής σε σχέση με την απόφαση της ΚΕΔΕ για τις κινητοποιήσεις 12 και 13 του 

μήνα. Ο Δήμος, ο Δήμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω ένα μόνο, ότι .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ο Δήμος παραμένει ανοιχτός, όλοι οι Δήμοι είναι σε 

κινητοποιήσεις, έτσι; και αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η Δημοτική 
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Αρχή, δεκανίκι της συγκυβέρνησης, στον Υπουργό, τον Στυλιανίδη ήταν ο 

Δήμαρχος τις προάλλες, έτσι; το μόνο που ξέρει να λέει είναι ότι δεν έχω 

λεφτά, αλλά εκεί που γίνεται η διεκδίκηση των κονδυλίων για να λυθούνε 

άμεσα προβλήματα για τον τόπο μας, ο κ.Δήμαρχος γυρίζει την πλάτη στους 

Δημάρχους που είναι μπροστάρηδες αυτήν τη στιγμή και λειτουργεί όλες τις 

Υπηρεσίες. Αυτό ήθελα να πω και αυτή είναι η ανακοίνωση μου και τίποτα 

άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Απλά εγώ θέλω να σας τονίσω ότι την 

ανθρωπιά σας την εξαντλείτε στις προσωπικές συζητήσεις και όταν 

συζητούνται κάποια πράγματα .. δε φτάνει ένας αρχηγός παράταξης, εντός 

εισαγωγικών, σ' αυτό το σημείο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, άμα θέλεις να πάρεις το λόγο, να 

κάτσεις στα έδρανα και να .. Δεν είναι ο ρόλος σου να απαντάς. Εδώ κάτσε και 

απάντα. Παρέδωσε το έδρανο σου και κάτσε και απάντα. Δε σου δίνει το 

δικαίωμα να απαντάς σε κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο. Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Χασιώτη αυτά. Αφήστε τα αυτά. Εγώ μιλάω επί της 

διαδικασίας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε σου δίνεται το δικαίωμα να απαντάς σε κανέναν Δημοτικό 

Σύμβουλο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε σας περιφρόνησε κανείς. Σας κάλεσα εδώ πέρα να σας 

ανακοινώσω την επιστολή της κας Βαρνάβα και εσείς αρχίσατε να κάνετε μια 

σπέκουλα για να φανερώσετε πιο έντονη την παρουσία σας εδώ πέρα. Κρίμα.   

        

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Νικολάου, είσαι εκπρόσωπος τύπου, είσαι Δημοτικός 

Σύμβουλος, είσαι ο Πρόεδρος, είσαι ο εισηγητής. Τι είσαι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, τελειώσαμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι είσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε. Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι είσαι; .. αλλού Πρόεδρε. Σε έχουμε δει 2,5 χρόνια εδώ πέρα τι 

κάνετε. Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν και εγώ η πρώτη ανακοίνωση που θέλω να κάνω έχει 

σχέση με τις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ, 12 και 13 του μήνα οι Δήμοι στην 

Ελλάδα είναι κλειστοί. Εσείς κανονικά θα έπρεπε να ακυρώσετε και το Δημοτικό 

Συμβούλιο και να μην αναγκάζετε τους υπαλλήλους, που κανονικά θα έπρεπε 

σήμερα να απεργούν, να παρίστανται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από 

τις αποφάσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τους. Οταν λοιπόν οι Δήμοι οδηγούνται 

στην χρεοκοπία, όταν η κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση είναι σ' αυτό το χάλι, 

εμείς εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε 20 θέματα, από τα οποία τα 

περισσότερα είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν 

ασχολείστε με τα σοβαρά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σας αρκούν τα 

ψιλολόγια που αρπάζετε από εδώ και από εκεί. Δεύτερο ζήτημα, όσον αφορά 

το θέμα, αυτό που έθιξε και ο κ.Λίτσας, υπάρχει έγγραφο του Υπουργού 

Εσωτερικών που στέλνει στους Δήμους και τους καλεί να δώσουν 

γνωμοδότηση, μια εν πάση περιπτώσει, τις απόψεις τους σχετικά με τη 

λειτουργία των "Καλλικρατικών" Δήμων. Αν η διαίρεση αυτή που μέχρι τώρα 

έχει γίνει βοηθάει, αν προχωράει η κατάσταση, αν έχουν προβλήματα οι Δήμοι, 

τι άλλο προτείνουμε, που θα έπρεπε να καλέσετε γενική συνέλευση και 

συνέλευση κατοίκων, να μη σας πω την Επιτροπή Διαβούλευσης που είναι και 

θεσμικό όργανο ή οτιδήποτε άλλους φορείς και να καλέσετε τον κόσμο να πει 

τη γνώμη του.  
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 Εσείς το ξεχνάτε, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται. Δε σας ενδιαφέρει τι γίνεται. 

Συνεχίζετε λοιπόν ένα έργο στο Δήμο του Ωρωπού πέρα από κάθε θεσμική και 

σωστή λειτουργία, που θα πρέπει να έχει. Τρίτο ζήτημα, όσον αφορά τα έργα 

τα διάφορα για τα οποία, εγώ δε θα πω για το έργο του Αυλώνα, ειπώθηκε από 

τους άλλους, δε θέλω να μείνω εκεί πέρα, που υπάρχει σοβαρή ευθύνη και 

είσαστε υποχρεωμένοι να δώσετε εξηγήσεις. Εδώ όμως συνεχίζεται αυτό το 

πρόβλημα και θα πω για τον προηγούμενο διαγωνισμό που έγινε για τις 

παιδικές χαρές. Εγώ το ανέφερα στην Ποιότητα Ζωής που παρέστην για λίγο, 

έτσι, μη θεσμικά, όπου έγινε ένας διαγωνισμός, με φωτογραφικό τρόπο, οι όροι 

με τους οποίους έγινε ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικοί, τα χρήματα ήταν 

από το Πράσινο Ταμείο, με τα χρήματα αυτά θα κάναμε όχι 3, αλλά 6 παιδικές 

χαρές. Υπάρχει συγκεκριμένα, έχω εδώ πέρα σε οποιονδήποτε θέλει να το δει, 

τις τιμές που δόθηκαν μέσα από την μελέτη. Λοιπόν, ένας μειοδότης. Αφού 

λοιπόν έχετε τα προηγούμενα, γιατί να επικυρώσετε κύριοι της Οικονομικής 

Επιτροπής ένα διαγωνισμό με έναν μειοδότη; Δε θα έπρεπε να το κάνετε αυτό. 

Βγάλανε με τον τρόπο αυτό όλες τις ελληνικές εταιρείες έξω. Ολες οι ελληνικές 

εταιρείες που είχανε το 1/3 της τιμής για τα όργανα των παιδικών χαρών, 

βγήκαν έξω από το διαγωνισμό και εσείς οι κύριοι της Οικονομικής Επιτροπής 

το ψηφίσατε.  

 Λοιπόν, στο όνομα του να γίνονται έργα και σε μια οικονομική κρίση που 

δεν έχει ο κόσμος να φάει, 48.000 για ένα καράβι που θα στηθεί στην παιδική 

χαρά είναι πρόκληση κ.Δήμαρχε. Είναι πρόκληση, όταν ο κόσμος δεν έχει να 

φάει και όταν ο κόσμος είναι άνεργος. Είναι πρόκληση. Συν ΦΠΑ πάει 60.000. 

Είναι ντροπή μας. Θα έπρεπε να μην επικυρωθεί ο διαγωνισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Το λόγο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, δεν τελείωσα το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε θα ..; Δηλαδή πόσην ώρα; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά τις μεταφορές 

των μαθητών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα όμως. Μην πλατιάζουμε και άλλο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, επειδή οι μεταφορές των μαθητών έχουν πάει στην 

Περιφέρεια, εγώ θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε όμως γιατί κάθε 

φορά που βάζω ερωτήματα, δεν απαντάτε. Τι γίνεται με τις μεταφορές των 

μαθητών, αν έχει λυθεί το θέμα και πως έχει λυθεί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας κύριοι συνάδελφοι. Στο θέμα του έργου του 

Αυλώνα και κυρίως στη λειτουργία του Δήμου έχω να συμπληρώσω το εξής: να 

σας υπενθυμίσω ότι πέρσι, στην αρχή της λειτουργίας του Συμβουλίου, είχα 

επανειλημμένα με ανακοινώσεις τονίσει τον κίνδυνο για να χαθούνε έργα. Είχα 

έρθει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα κάνει ανακοίνωση ότι η Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων, με απόφαση του Υπουργού, έγινε Τεχνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης των Δήμων και σας παρότρυνα τότε τα έργα που ήδη 

είναι σε εξέλιξη να τα δώσετε, να δώσετε την επίβλεψη στην πρώην ΤΥΔΚ για 

να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν τα 

συμφέροντα  αυτά που δεν κινηθήκατε σ' αυτήν την κατεύθυνση; Με 

αποτέλεσμα, διπλάσιο έργο στον Αυλώνα, να χαθεί το έργο, οι επισκευές 

σχολείων στο Καπανδρίτι, να γίνονται τα υπόλοιπα έργα με καθυστέρηση 2 

χρόνων και να κινδυνεύει να χαθεί τα νέα ολοήμερα διδακτήρια Καπανδριτίου 

που έχουν ενταχθεί, που έχουν ενταχθεί από τον ΟΣΚ στο ΕΣΠΑ και δεν έχει 

γίνει καμία κίνηση. Θέλω να μου απαντήσετε ποια είναι τα συμφέροντα αυτά 

που δε σας άφησαν να συνεργαστείτε με την Υπηρεσία της Περιφέρειας.  
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 Το δεύτερο θέμα, στο προηγούμενο Συμβούλιο από κάποιον συνάδελφο 

έγινε ερώτηση σχετικά με το αν ο διαγωνισμός για το κυλικείο Καπανδριτίου 

ήταν νομότυπος και αν είχε ανακοινωθεί κανονικά, νομότυπα. Ο κ.Βασιλάκος, ο 

Πρόεδρος της Β' βάθμιας, διαβεβαίωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλα έχουν 

γίνει νομότυπα και ο διαγωνισμός ισχύει. Ξαφνικά ανακοινώθηκε ένας νέος 

διαγωνισμός για το κυλικείο και όταν ήταν η μέρα για να συνεδριάσει η 

Επιτροπή για να γίνει ο διαγωνισμός, ενώ ήτανε η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

εκεί και οι ενδιαφερόμενοι, απουσίαζε ο κ.Βασιλάκος. Τελικά, θα μας πει ο 

κ.Βασιλάκος πότε θα γίνει ο διαγωνισμός; Ποιος διαγωνισμός είναι νόμιμος και 

ποιος παράνομος, για να ξέρουμε αν θα λειτουργήσει κυλικείο ή δε θα 

λειτουργήσει κυλικείο. Επίσης θα μου επιτρέψετε κύριοι συνάδελφοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι άλλη ανακοίνωση κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτάκι κ.Πρόεδρε, εντάξει, μισό λεπτάκι. Στο θέμα της 

επιστολής του κ.Στυλιανίδη, του Υπουργού, κ.Δήμαρχε, εδώ υπάρχουνε 

Σύμβουλοι απ' όλες τις περιοχές. Η Δημοτική Αρχή αυτή εκπροσωπεί όλες τις 

περιοχές. Εμάς δε μας ρωτήσατε. Εγώ κ.Πρόεδρε σας πήρα τηλέφωνο και σας 

ζήτησα να συζητηθεί το θέμα αυτό ή σε διακομματική επιτροπή και μετά να 

έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήρα καμία απάντηση. Οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι της συμπολίτευσης είναι καλυμμένοι που όποιος απάντησε, αν 

απάντησε, απάντησε σύμφωνα με τη γνώμη του; Εκπροσωπεί τα χωριά μας η 

οποιαδήποτε απάντηση του Δημάρχου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Στα καθήκοντα ενός Δημοτικού 

Συμβούλου είναι να λαμβάνει και να ενημερώνεται μέσω αιτήσεων για τα 

πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Με μια αίτηση μου από τις 3.7.2011 ζήτησα 
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να πάρω αντίγραφο της σύμβασης που υπέγραψε ο κ.Οικονομάκος με την 

ΕΥΔΑΠ, επίσης τη σύμβαση με τον εργολάβο καθαριότητας, όπως επίσης και 

μια κατάσταση με τα ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος, καθώς και το μίσθιο 

αυτών. Ελαβα μετά από 2 μήνες και μετά από έντονες πιέσεις και συνεχείς 

επισκέψεις μου στο Δήμο, έλαβα μια απάντηση η οποία απάντηση δεν μπορώ 

να καταλάβω ποιος τη συνέταξε και με ποιο σκεπτικό. Ο Νόμος 2690, το άρθρο 

5, λέει, ότι ένα αντίγραφο δεν μπορεί να δοθεί μόνο όταν μπορεί να βλάψει το 

αρχικό έγγραφο η αναπαραγωγή αυτού. Κύριε Οικονομάκο, έχετε συναίσθηση 

το τι απαντάτε στις αιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων; Γνωρίζετε τι σημαίνει 

ο θεσμός του Δημοτικού Συμβούλου;  

 Δεν είναι δυνατόν ένας Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να ασκήσει τα 

καθήκοντα του, για να είναι υπεύθυνος απέναντι στο δημότη, να λαμβάνει από 

εσάς τέτοιου είδους απαντήσεις. Επίσης, έχω να σας τονίσω το εξής: με έτερη 

μου ερώτηση και αίτηση, σας έχω ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να 

συζητηθούν η μελέτη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των Αγ.Αποστόλων. Εχω 

κάνει δε σχετική ανακοίνωση για τους Αγ.Αποστόλους και για τον Ωρωπό, εδώ 

και 1,5 χρόνο και εσείς κλείνετε τα μάτια και δε θέλετε ούτε να δείτε, αλλά δε 

θέλετε ούτε και να ακούσετε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας τονίσω, μιας και 

ξεκίνησε η σχολική χρονιά και τα σχολεία έχουν άμεση σχέση με τον 

αθλητισμό, εάν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Καλάμου, 

έχουν περάσει τώρα τελευταία από το γήπεδο του Καλάμου να καμαρώσουν τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. Λυπάμαι αλλά αυτή δεν 

μπορεί να είναι μια εικόνα του 2012 αθλητικών εγκαταστάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης. Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λακωνικά τρεις ανακοινώσεις 

σύντομες. Η πρώτη είναι ενημέρωση, προφανώς κάποιοι μπορεί να το 
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γνωρίζουν, κάποιοι όχι, αλλά παίζονται περιουσίες. Μετά από κάθε πυρκαγιά, το 

Δασαρχείο σε χάρτη γης 1:5000 με μια περιμετρική γραμμή κηρύσσει 

αναδασωτέα την περιοχή. Σε υποσημείωση και υστερόγραφα αναφέρει, πλην 

καλλιεργουμένων εκτάσεων. Από την ημέρα της δημοσίευσης και για 1 μήνα οι 

πραγματικοί καλλιεργητές και οι ιδιοκτήτες γεωργικής γης θα πρέπει να κάνουν 

προσφυγή. Εάν δεν κάνουν, δεν μπαίνουν στα κτήματα τους εφάπαξ, γιατί 

άρση αναδάσωσης δε γίνεται. Μιλάω για πραγματικά γεγονότα. Κύριε Δήμαρχε, 

και αναφέρομαι και στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών, επειδή εκεί συνέβη το 

γεγονός της πυρκαγιάς, μετά την ανακοίνωση του Δασαρχείου ενημερώστε τον 

κόσμο, αυτοί που έχουν συμβόλαια, πραγματική γεωργική καλλιεργούμενη γη 

σε 1 μήνα να κάνουνε ενστάσεις, γιατί θα χάσουνε τις περιουσίες τους.  

 Προχωράω στο δεύτερο θέμα. Αναφέρομαι στην περίληψη ανακοίνωσης 

υπ' αριθμόν 1/12 για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία 

2.8.12, αριθμό πρωτοκόλλου 18305. Εάν σήμερα από αυτές τις ανακοινώσεις 

που είναι αναρτημένες σε διάφορα σημεία του Δήμου, κάποιος ενδιαφερόμενος 

διαβάσει την ανακοίνωση, στο τέλος γράφει, η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την 

επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησης τους στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου Ωρωπού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενεστέρα της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Με τις εφημερίδες ξέρουμε 

ότι δεν είναι ημερήσιες και βγαίνουν όποτε βολεύει τους εκδότες και όχι σε 

τακτά διαστήματα. Επομένως πάμε στη δημοσίευση και στην ανάρτηση της 

ανακοίνωσης. Ενας ενδιαφερόμενος που διαβάζει σήμερα τη δήλωση 2.8., 

διαβάζει πότε έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση και βλέπει ότι μετά από 10 μέρες 

το πρώτο που καταλαβαίνει είναι ότι έχει περάσει η προθεσμία και δεν έχει το 

δικαίωμα να κάνει αίτηση. Γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί αποκλείονται 
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άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη και ενδεχομένως και τα προσόντα, 

γιατί είναι μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή, να στερούνται να κάνουν αίτηση;  

 Πιστεύω ότι θα ήταν απλό και μ' αυτήν την, εξ αυτού περιορίζεται ο 

αριθμός των αιτούντων και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να υποθέσει 

ό,τι θέλει, ακόμα και για επιλογή ημετέρων. Αμα είναι μοναδική, ζητάμε 10 και 

έχουνε κάνει αίτηση 10, τους 10 θα πάρουμε, δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. 

Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το δείτε σοβαρά. Η τρίτη ανακοίνωση αφορά, 

για 1 λεπτό, το έργο της Μαλακάσας, την οδοποιία η οποία ακυρώθηκε. 

Ακυρώσατε τον διαγωνισμό. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Επιτροπή του 

άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006 έχει στείλει μια απόφαση από τις 11.7.12 

και δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και εν κατακλείδι 

αναφέρει: μετά από τις προσφυγές που έχει κάνει η ανάδοχος εταιρεία στην 

Επιτροπή του 152, για τους λόγους αυτούς, για να μην διαβάζω τι αναφέρεται 

παραπάνω, το έγγραφο είναι στη διάθεση σας, εσείς το έχετε, η Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα και κάνει δεκτή την από 26.3.12 και με υπ' αριθμ. 

κατάθεση 109/12 προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας και ακυρώνει τόσο την 

σιωπηρή απόρριψη από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής από 2.1.12 προσφυγής της, όσο και την υπ' αριθμ. 279/11 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού. Ακυρώνει και την απόφαση 

του Περιφερειάρχη και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ακύρωσε 

το διαγωνισμό.  

 Κύριε Δήμαρχε, θα το φέρετε θέμα Συμβουλίου; Γιατί ισχύει η αρχική 

διακύρηξη. 'Η θα προχωρήσετε το δικαστικό αγώνα και όποιος δικαιωθεί; Γιατί 

εδώ επισύρονται και ευθύνες οικονομικές, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 
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 Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εν συντομία θα αναφερθώ πάλι για το θέμα του έργου του 

Αυλώνα. Επειδή είμαι πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αυλώνα, στο Δήμο 

Αυλώνα, τον πρώην Δήμο Αυλώνα, πραγματικά αυτό το έργο ήτανε ένα έργο 

το οποίο θα ανάσαινε τον Δήμο Αυλώνα. Είχαμε πάρει απόφαση, θα γινότανε 

αυτό το έργο με το ποσό που αναφέρθηκε, είναι κρίμα, παρόλο που γίνεται το 

έργο, έτσι; Είναι κρίμα όμως να πληρώνουμε τα διπλά, να χρεώνουμε το Δήμο 

Ωρωπού πλέον με τα διπλά λεφτά προς χάρην εργολάβων. Ξεκάθαρα το λέω 

αυτό γιατί αυτή την απόφαση την είχαμε πάρει ο Δήμος Αυλώνα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Το ΕΣΠΑ κ.Δήμαρχε είναι λεφτά τα οποία χρεώνεται το κράτος, 

χρεώνεται το κράτος. Η σπατάλη και η διαχείριση αυτή έφτασε δυστυχώς την 

Ελλάδα να κόβουμε, θα κάνω και εγώ τώρα πολιτική που δεν την κάνω ποτέ 

μου, να κόβουμε συντάξεις, να κόβουμε εφάπαξ, να κόβουμε μισθούς, να 

κόβουμε τα πάντα, σε μένα, πρώτη φορά κάνω πολιτική αυτήν τη στιγμή. 

Λοιπόν, είναι ΕΣΠΑ πραγματικά .. Γιώργο, είναι ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα κ.Παπαγιάννη. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δεν τον συνέφερε; Να πληρώσει το μάρμαρο ο Πάντος, να 

πληρώσει το μάρμαρο ο Πάντος, να πληρώσει την εγγυητική επιστολή ο 

Πάντος. Εάν ήμασταν σωστοί εμείς, θα πλήρωνε ο κ.Πάντος, δεν έχω τίποτα με 

τον εργολάβο, την εγγυητική επιστολή η οποία εγγυητική επιστολή, επειδή το 

αναφέρεις Γιώργο, ξέρεις πόσο είναι; 700.000. Ας τα πληρώσει. Τώρα το 

χάσαμε. Το έργο το χάσαμε. Το έργο το χάσαμε. Το δώσαμε δεύτερη φορά με 

2.000.000 και ο ίδιος ο Πάντος κάνει στο Μαρκόπουλο το έργο της ύδρευσης. 

Εκεί πέρα είναι καλός ο Πάντος. Εκεί πέρα που το είχε δώσει φτηνά με 52, 
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53% έκπτωση, δεν ήταν καλός. Εμείς ευθυνόμαστε, εμείς ευθυνόμαστε σαν 

Δήμος Ωρωπού που χάσαμε .. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη, να ολοκληρώσει ο κ.Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εμείς ευθυνόμαστε που το χάσαμε το, που το χάσαμε. Ξέρεις πολύ 

καλά γιατί και εσύ το ψήφισες τότε, είσαι και εσύ πρώην Δημοτικός Σύμβουλος 

Αυλώνα, και είσαι στην παράταξη του κ.Σύλβα, ήσουν στην παράταξη του 

κ.Σύλβα, και εσύ το ψήφισες, έτσι; λοιπόν, το χάσαμε παρόλο που είχαμε στον 

Αυλώνα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, η Τεχνική Υπηρεσία ήτανε απόλυτα 

πιστοποιημένη, θα μπορούσες να την χρησιμοποιήσεις αυτήν την Τεχνική 

Υπηρεσία και να μην το χάναμε, να μην κάνουμε το χατίρι του εργολάβου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα. Θα απαντήσω κατ' αρχήν στη φίλη μου την κα 

Στεργίου δίπλα, ότι για τις παιδικές χαρές στην Οικονομική Επιτροπή δε μας 

έκανε την τιμή να ήταν, εγώ το ανέβασα αυτό το θέμα. Πρέπει να την 

ενημερώσω ότι οι 3 Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταψηφίσαμε το θέμα και 

επίσης υποσχέθηκα στο Δήμαρχο ότι αυτό το θέμα θα ανεβεί και πανελλήνια, 

έχει δοθεί ήδη σε ένα, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ, στον κ.Μαρκόπουλο, και θα γίνει επερώτηση γιατί αφορά όλους 

τους ελληνικούς Δήμους. Αρα η αντιπολίτευση ήταν εκεί κα Στεργίου και 

καταψήφισε το θέμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ξέρω ότι δεν είπατε για μένα αλλά σας ενημερώνω. Δεύτερον, 

θέλω να σας πω ότι εγώ από την αρχή που πολιτεύομαι, από την 1.1.11, 

πολιτεύομαι και δεν με ενδιαφέρει αν θα ξαναεκλεγώ κα να μην παρεξηγηθεί ο 
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φίλος μου ο Γιώργος, δεν αφορά τον Γιώργο, άρα, απαγορεύω στο Δήμαρχο να 

μου αφαιρεί το λόγο, γιατί μου τον αφαίρεσε στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Δεν έχει το δικαίωμα. Μόνο ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα και πρέπει 

να έχει λόγο για να μου τον αφαιρέσει. Θα επανέλθω στο θέμα του 

ασθενοφόρου και θα σας πω ότι δεν είμαι τρελός για να μη θέλω ένα 

ασθενοφόρο στον τόπο μου. Το θέλω το ασθενοφόρο στον τόπο μου. Αλλά 

όταν βλέπω ότι στον τόπο μου με δυσκολία μαζεύουμε τα σκουπίδια, 

φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μαζέψουν τους ασθενείς, αυτό φοβάμαι 

και επανέρχομαι σε ένα κρίσιμο σημείο. Αν διαβάσετε κύριοι συνάδελφοι και μη 

δυσανασχετείτε, πριν 15 μέρες ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ και δύο διασώστες 

τιμωρήθηκαν με 280.000 από το Εφετείο Αθηνών και άνοιξε και ο δρόμος για 

ποινική δίωξη τους. Εγώ δε λέω ότι δεν πρέπει να αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο 

Δήμος Ωρωπού και το σύστημα του 16ώρου είναι κατάλληλο, άρα θα σε 

παρακαλέσω κ.Δήμαρχε να μην παραπληροφορείς τον κόσμο ότι ο Κιούσης δε 

θέλει το ασθενοφόρο. Ο Κιούσης διφωνεί με το πως θα δουλέψει το 

ασθενοφόρο, για να είμαστε ξεκάθαροι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Δάβρης έχει το λόγο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, εδώ και 2, 

3 μήνες έχω κάνει αιτήσεις και ζητάω ορισμένα έγγραφα από το Δήμο, από το 

Δήμαρχο, και από διάφορα αρμόδια, διάφορους αρμόδιους υπαλλήλους, για να 

ασκήσω τα καθήκοντα μου. Απάντηση καμία. Δεύτερον, με τις 3 παιδικές 

χαρές, επειδή τυγχάνει να είμαι ο πιο παλιός Δημοτικός Σύμβουλος, και έχουμε 

κάνει δημοπρασίες στην δεκαετία του '80 στην Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού και 

στο Δήμο Ωρωπίων παλαιότερα, παίρναμε εκπτώσεις όταν το χρήμα ήτανε 

άφθονο και δουλειές πολλές. Ερχόντουσαν 10 μηχανικοί, 20 μηχανικοί. Εάν 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  33 

κάνανε κομπίνα, τον ακυρώναμε και γινόταν επανάλειψη και από 20% 

παίρναμε 40 και 50. Σήμερα, με τη φτώχια, δίνεται με έναν μηχανικό με 

έκπτωση 3%. Θα σας το πω ωμά. Γίνεται πάρτυ. Ορισμένοι Σύμβουλοι να 

ξυπνήσουνε. Μαζί όλοι εμείς βγάλαμε Δήμαρχο τον Οικονομάκο, η κατάσταση 

αυτή δεν πάει άλλο. Εχει καταντήσει ο Δήμος Ωρωπού να λένε όλοι ότι είναι ο 

Δήμος της απευθείας ανάθεσης. Εξω από τα δόντια τα λένε αυτά στα καφενεία 

σε όλο τον "Καλλικρατικό" Δήμο.    Δεύτερον, μετά λύπης μου, 

στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, έχω κάνει μια αναφορά στον Εισαγγελέα και στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο για τον κ.Καμπιώτη. Θα σας τη διαβάσω. Δάβρης 

Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών .. 85. Με την παρούσα αναφορά μου 

καταγγέλω σε σας τον παρακάτω Τοπικό Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας 

Σκάλας Ωρωπού, Διονύση Καμπιώτη, για βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο 

Ωρωπίων, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του από 1.1.2011, χωρίς να 

εξοφλήσει τις οφειλές του. Ο Τοπικός Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας 

Σκάλας Ωρωπού, Διονύσης Καμπιώτης, σύμφωνα με την απογραφή που 

εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, με την απόφαση 69/2011, έχει 

βεβαιωμένες οφειλές από καταναλώσεις ύδρευσης και από τέλος φόρου, 0,5% 

και 5%, συνολικού ποσού 9.502,15 ευρώ. Σύμφωνα με το Νόμο 3582/2010 και 

το άρθρο 15, παρ. 1 και 2, ο ανωτέρω Τοπικός Σύμβουλος θα έπρεπε να είχε 

εξοφλήσει τις οφειλές του έως 31.12.2010, πράγμα που ποτέ δεν έγινε.  

 Παρακαλώ, όπως εφαρμοστεί ο Νόμος και να εκπέσει ο 

προαναφερόμενος Σύμβουλος από το αξίωμα του λόγω οφειλών στο δημόσιο. 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και να με ενημερώσετε σχετικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εχετε κάτι άλλο κ.Δάβρη; 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι, δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε 4 λεπτά περίπου. 
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ΔΑΒΡΗΣ: .. μια εφημερίδα ο κ.Καμπιώτης, ο ΑΣΩΠΟΣ, και αρχίζει και λέει 

πάρα πολλά, δε θα σας κουράσω, θα σας πω λίγα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, έχετε καλύψει το χρόνο σας κατά πολύ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι, όχι. Εγώ δε μιλάω ποτέ. Εχω και εγώ το δικαίωμα μια φορά να 

πω πέντε κουβέντες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Λέει σε ορισμένα σημεία μέσα ότι είμαστε δοτοί, ότι είμαστε 

γαντζωμένοι στο Λιμενικό Ταμείο, ότι το πέρασμα μας είναι μια παρένθεση 

κακή και πολλά άλλα. Τα γράφει μέσα στο πρηγούμενο φύλλο του ΑΣΩΠΟΥ, 

τον έχει και φωτογραφία. Πρέπει να ντρέπεται ο κ.Καμπιώτης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια, σας παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι, σε παρακαλώ. Που είναι εδώ στην αίθουσα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δικαίωμα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιώργο, Γιώργο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι προσωπικά. Γιατί αυτή την 

καταγγελία στον Εισαγγελέα δεν την έκανες από την αρχή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εχω κάνει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί δεν την έκανες από την αρχή εφόσον ήξερες ότι είχε 

κόλλημα ο Καμπιώτης και την κάνεις τώρα. Μπορείς να μας εξηγήσεις. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τώρα το έμαθα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί δεν την έκανες .. ; Οχι, την ήξερες από τότε, γιατί είσαι ο 

πιο παλιός Δημοτικός Σύμβουλος. 
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ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, αυτός ο άνθρωπος .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρέπει να ντρεπόμαστε, πρέπει να ντρεπόμαστε. Οταν 

ζοριζόμαστε, να πηγαίνουμε να κάνουμε καταγγελίες σε συναδέλφους. 

ΔΑΒΡΗΣ: Να τα πεις πουθενά αλλού αυτά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Τι να μου πεις βρε καραγκιόζη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωπα, ώπα κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τι να μου πεις; Θα μους πεις εμένα; Τι θα μου πεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Σας παρακαλώ, δεν 

έχετε το λόγο τώρα, τελείωσε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Και ρωτώ, ρωτώ το Συμβούλιο, αυτός ο Πρόεδρος έχει κύρος στο 

Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη. 

ΔΑΒΡΗΣ: Αν έχει φιλότιμο να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, ηρεμήστε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Χρωστάει εδώ και 12 χρόνια στο .. Ολόκληρο κατεβατό. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Φαντάζομαι επί προσωπικού ε; Να απαντήσω. Φαντάζομαι να 

απαντήσω. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ο,τι θέλει ας κάνει.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Και θα ήθελα να απαντήσω πριν, παρόντος στην αίθουσα του 

κ.Δάβρη, έτσι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καμπιώτη, έχετε το δικαίωμα. Σύντομα, για να πάμε και 

στο Συμβούλιο, έτσι; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι, ναι, πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο 

πράγμα που θα ήθελα να πω θα ήτανε να βεβαιωθώ ότι έχουν τηρηθεί απ' 

αυτά που είπε ο κ.Δάβρης. Το πρώτο. Γιατί φυσικά μπορεί να φανταστούνε 

όλοι τι θα γίνει μόλις .. τα πρακτικά. Το δεύτερο. Ομολογώ ότι έμεινα 

έκπληκτος, παρακολούθησα μια παράσταση πραγματικά καταπληκτική. Το 

παραμύθι διαβάστηκε αυτολεξί. Μου κάνει προσωπική επίθεση δεύτερη φορά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρώτη φορά επέλεξα να μην απαντήσω, τώρα 

βέβαια είναι αδύνατον να μην απαντήσω μετά απ' αυτά που ακούστηκαν και 

όχι, δεν απαντώ σαν Διονύσης Καμπιώτης μόνο, απαντώ σαν Πρόεδρος του 

Λιμενικού Ταμείου επειδή είπε στην τελευταία του πρόταση ότι θα πρέπει να 

παραιτηθώ γιατί δεν τιμώ την Προεδρεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, ακουστήκατε στην ανακοίνωση. Τώρα γιατί 

παρεμβαίνετε; 

ΔΑΒΡΗΣ: Να κάνεις τις νόμιμες ενέργειες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη μιλήσει ο κ.Καμπιώτης; 

 Ορίστε κ.Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ο κ.Δάβρης μετά την ίδια την επίθεση αυτή που μου κάνει, 

πήγε στον κ.Εισαγγελέα, όπως ο ίδιος είπε, δεν περίμενε βέβαια, δεν είχε 

βέβαια την ευαισθησία να περιμένει το πόρισμα του Εισαγγελέα στις δύο Αρχές 

που απευθύνθηκε και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και στον Εισαγγελέα 

Μαραθώνα, ήρθε εδώ και έκανε ο ίδιος, έβγαλε το πόρισμα ο ίδιος. Είναι βέβαια 

δε τόσο χαρούμενος για την ανακάλυψη την οποία τώρα μοιράζει στους 

Συμβούλους, που μου θυμίζει, μου θυμίζει .. Κύριε Δάβρη, ακούστε λίγο. Μου 

θυμίζει την παροιμία του σοφού του λαού, αυτή που περιγράφει ο λαός, 
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εκφράζοντας την ανυπομονησία κάποιου, θέλει λέει η εκδιδομένη να κρυφτεί 

και η χαρά δεν την αφήνει. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής: στο προηγούμενο 

Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού στο οποίο ο κ.Δάβρης ήτανε Δημοτικός 

Σύμβουλος και το οποίο το έχω μπροστά μου. Είναι το Συμβούλιο, το 

απόσπασμα του Συμβουλίου, με αριθμό 17, 3.10.2007. Πρόεδρος, Δήμαρχος ο 

κ.Γαβριήλ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο δια ταύτα κ.Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ο κ.Δάβρης μέλος Δημοτικού Συμβουλίου .. Μισό λεπτό 

κ.Πρόεδρε. Εδώ ακούστηκαν βαρύτατα, ακούστηκαν βαρύτατα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, αλλά πηγαίνετε στο δια ταύτα. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Στο 2007, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του κ.Γαβριήλ, 

ομόφωνη απόφαση στη Σκάλα Ωρωπού σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου 2007, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, συνήλθε Δημοτικό Συμβούλιο με τον κ.Δάβρη, 

μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνω, στο οποίο λέει ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ.Χαράλαμπος Τσιριγώτης, να πω για όσους δεν 

ξέρουν στην αίθουσα, τις πολλές καλές μου σχέσεις φαντάζομαι με τον 

κ.Γαβριήλ, ξέρατε, οι περισσότεροι του Δήμου Ωρωπίων ξέρατε πόσο καλές 

σχέσεις είχα με τον κ.Γαβριήλ, παρόλα αυτά, με Δήμαρχο τον κ.Γαβριήλ, 

έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και λέει: ο κ.Διονύσης Καμπιώτης, μισθωτής 

του υπ' αριθμ. 9 αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας του Δήμου, υπέβαλλε στις 2.8.07 

μια αίτηση προς το Δήμο στην οποία αναφέρει κάποια πράγματα. Υστερα από .. 

τέλος πάντων, δε θέλω να κουράσω, το έχω εδώ και θα το χρησιμοποιήσω 

στον Εισαγγελέα που θα πάω, που θα με καλέσουν φαντάζομαι, αν φτάσουμε 

εκεί, λοιπόν, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οσο τον κρατάς Πρόεδρε .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη.  

ΔΑΒΡΗΣ: Πρέπει να τον είχες παρατήσει ήδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: .. αποδέχεται την αίτηση του Διονύση Καμπιώτη για 

συμβιβαστική επίλυση διαφοράς του με το Δήμο, με την υποχρέωση να 

καταβάλλει άμεσα το ποσό των 11.520 ευρώ, διαγράφει από τον αριθμ. 6.7.07 

χρηματικό κατάλογο της οφειλής του, ποσό 16.606. Αυτή η απόφαση πήρε τον 

αύξοντα αριθμό 146/2007 κ.Δάβρη, αλλά προφανώς και τότε και τώρα .. 

ζητήσατε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι. Αυτός είναι ο απογραφικός κατάλογος κ.Δάβρη, που 

προφανώς κάποιοι στο Δήμο Ωρωπού από το 07 μέχρι το 10 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη και κ.Δάβρη. Κύριε Δάβρη καθίστε κάτω. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, καθίστε κάτω. Κύριε Δάβρη, καθίστε κάτω.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ευτυχώς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ευτυχώς μας ξέρουνε κ.Δάβρη, ευτυχώς. Πρώτον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, καθίστε κάτω. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ευτυχώς μας ξέρουνε κ.Δάβρη. Δεύτερον, ο κ.Δάβρης και 

κλείνω και κλείνω κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντεύουμε να γίνουμε δικαστήριο εδώ μέσα. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν το έφερα εγώ κ.Πρόεδρε, έχει καταθέσει δύο, όπως είπατε, 

όπως ακούσατε, έχει καταθέσει δύο καταγγελίες Διοικητικό Πρωτοδικείο και 
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Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μαραθώνα και ήρθε να κάνει την αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε στην ουσία, ελάτε στην ουσία. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι, όπου θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κ.Δάβρη.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είπε λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, κ.Δάβρη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είπε λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είπε λοιπόν μετά λύπης του ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε .. Είπα κ.Ηλιάσκο όχι αυτά, όχι αυτά και πιστεύω ότι 

θα ανακαλέσει ο κ.Δάβρης. Κύριε Ηλιάσκο είπα, όχι αυτά και νομίζω ότι .. Κύριε 

Δάβρη, κ.Δάβρη, εγώ ξέρω ότι είστε ευθυτενής. Είναι αντρίκιο να ανακαλέσετε. 

Κύριε Δάβρη, θα ανακαλέσετε; Τη λέξη καραγκιόζης πρέπει να την 

ανακαλέσετε.  

ΔΑΒΡΗΣ: Ανακάλεσε την εσύ, ανακέλεσε την εσύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν απηύθηνα τέτοιο χαρακτηρισμό σε κανέναν συνάδελφο.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, για να μην κουράσουμε άλλο το 

Σώμα, αλλά φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι 40 Σύμβουλοι θέλουνε να μάθουνε τι 

έχει γίνει, λοιπόν να πω, είπε ο κ.Δάβρης ότι μετά λύπης του μας ανακοινώνει 

τις καταγγελίες που έχει κάνει. Θα ήθελα να πω.. Κύριε Δάβρη, στον 

Εισαγγελέα κ.Δάβρη, θα τα πάτε. Λοιπόν, ήθελα να πω τα εξής: εγώ αντίθετα 
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δε λυπάμαι καθόλου, ίσα ίσα που αυτή η πράξη με κάνει πάρα πολύ 

χαρούμενο, πάρα πολύ χαρούμενο για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί δείχνει τις 

πρακτικές κάποιων που βρίσκονται ανάμεσα σας. Δεύτερον, γιατί δείχνει ότι 

στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Σκάλας Ωρωπού προφανώς είμαστε σε πολύ 

καλό δρόμο, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε ενοχλήσει.. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τα έχω ακούσει αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, κ.Δάβρη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: .. έχουμε ενοχλήσει πολλά μεγάλα συμφέροντα. Σε πολύ λίγο 

χρονικό διάστημα.  

ΔΑΒΡΗΣ: Να σηκωθείς να πας στο σπίτι σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, παρακαλώ. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Κύριε Δάβρη, πολύ ευχαρίστως, άμα είναι να σας κάνω το 

χατίρι, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, και τρίτον, θέλω να πω το εξής και να το 

δηλώσω προς το Σώμα, θέλω να πω το εξής και να το δηλώσω προς το Σώμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε το. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αν η πράξη αυτή έγινε για προειδοποίηση, ώστε να 

σταματήσουμε αυτά που έχουμε ξεκινήσει, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να 

κάνουμε πίσω. Αν η πράξη αυτή είναι προσωπική εκδίκηση .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Να ξέρεις ένα πράγμα .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αν η πράξη αυτή είναι προσωπική .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Η πιο χρηστή διοίκηση του Λιμενικού ήταν η δική μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, τι θα γίνει απόψε; 
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ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αν η πράξη αυτή είναι προσωπική εκδίκηση επειδή στείλαμε 

κάποια από αυτά που βρήκαμε στην Εισαγγελεία, στην κα Ράϊκου, τα θέματα 

που αφορούν το Λιμενικό Ταμείο, θέλω να πω στους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη. Ολοκληρώστε κ.Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θέλω να πω στον κύριο και στους κύριους που είναι από πίσω, 

ότι στη ζωή μου κ.Δάβρη ούτε έχω μάθει να φοβάμαι, ούτε να ντρέπομαι. 

Πρώτον. Γιατί δεν έχω κάνει τίποτα για να φοβάμαι, ούτε για να ντρέπομαι, 

αντίθετα με κάποιους που προφανώς έχουν αρχίσει να φοβούνται πολύ και αν 

βρούνε και λίγη αξιοπρέπεια, ίσως να αρχίσουν και να ντρέπονται, ίσως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καμπιώτη, ευχαριστούμε. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Και κάτι άλλο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι άλλο, φτάνει.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Να διαβάσω μια πρόταση κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτέλους κ.Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μια πρόταση μόνο. Σας δίνω προσωπική υπόσχεση εγώ 

κ.Δάβρη, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και λίγο πιο μέσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε. Δεν είναι.. 

Κύριε Δάβρη μιλήσατε. Δεν επιτρέπεται διάλογος, μιλήσατε πέρα από κάθε 

χρόνο. 
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ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχεις Συμβούλους, έχεις Συμβούλους από όλα τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα να βάλεις στο Λιμενικό. Διώχτον, γιατί όσο τον κρατάς 

εκτίθεσαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. 

ΔΑΒΡΗΣ: Επρεπε να τον είχες διώξει. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, με τιμάνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ειδικά από σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη.  

 Για να αποφορτιστεί λιγάκι η ατμόσφαιρα, ελπίζω κ.Γιαμαρέλο η 

ανακοίνωση σας να είναι εποικοδομητική για το Συμβούλιο. Εχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, όταν αναστήθηκε ο 

Χριστός και συνάντησε τους μαθητές του, η πρώτη φράση που είπε ήταν: 

ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν. Είναι το καλύτερο φάρμακο, για όλους μας. Υπάρχει 

τρόπος να αντιδρούμε σωστά χωρίς εντάσεις και χωρίς να βρίζουμε εδώ μέσα. 

Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ήθελα να πω κ.Δήμαρχε, είναι ότι ακούστηκαν 

πολύ σοβαρές παρατηρήσεις και επισημάνσεις για σοβαρότατα θέματα. 

Ενδεικτικά αναφέρω την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, που θα 

συμφωνήσω απόλυτα με τον κ.Βελτανιώτη, έπρεπε να είχαμε όλοι μας εκθέσει 

την άποψη μας. Σεβαστή και η δική σας αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας κάτι θα 

είχε να προσθέσει σ' αυτά που και εσείς έχετε παρατηρήσει. Επίσης για το θέμα 

του Αυλώνα βέβαια είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να το δείτε όσο γίνεται 

καλύτερα και διάφορα άλλα θέματα και έρχομαι τώρα στις δικές μου τις 

προτάσεις.  
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 Θα ήθελα λιγάκι τα πολιτιστικά θέματα να δούμε. Δεν παρακολούθησα 

πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα έλεγα ότι είδα μια, παρακολούθησα μια 

πολιτιστική εκδήλωση που ήτανε εκτός του προγράμματος του Δήμου, αυτή 

που έγινε στις φυλακές του Ωρωπού. Ηταν μια αξιολογότατη εκδήλωση και 

απορώ γιατί, πρώτον δεν ήτανε στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

του Δήμου και δεύτερον γιατί δεν έτυχε προβολής εκ μέρους του Δήμου. 

Νομίζω, από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις τις πολιτιστικές στο Δήμο μας, ήταν 

αυτή που έγινε στις φυλακές Ωρωπού.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία. Παρακαλώ να τελειώσω και να πείτε την 

άποψη σας. Στα θέματα λοιπόν του πολιτισμού και των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει αυτό που 

διοργανώνουμε να το αποφασίζουμε όλοι μας. Το τι είναι πολιτισμός είναι ένα 

θέμα που πρέπει όλοι μας να το δούμε πολύ προσεκτικά. Ενα άλλο θέμα. Είναι 

το θέμα ότι όσοι αντλούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου κεφάλαια, είτε 

είναι Νομικά Πρόσωπα, είτε είναι Λιμενικά Ταμεία, είτε είναι οτιδήποτε, θα 

πρέπει κάθε μήνα να κάνουνε μια ολιγόλεπτη αναφορά των πεπραγμένων του 

μηνός. Κατά την άποψη μου. Επειτα πρέπει να, επειδή ξεκίνησε νέα σχολική 

χρονιά να κάνουμε μια καινοτομία ίσως. Να θεσπίσουμε τον θεσμό του 

Δημοτικού Συμβουλίου των Εφήβων. Δηλαδή, το διάστημα ας πούμε των 

εορτών μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Φώτων, ένα τριήμερο, να το δώσουμε στους 

εφήβους, στους νέους, στους μαθητές και μέσα εδώ ακριβώς και μέσα εδώ να 

ακούσουμε τους νέους μας, για το πως βλέπουν τα προβλήματα του χωριού 

τους, του Δήμου, της πατρίδας, το μέλλον τους. Εχουμε υποχρέωση να το 

κάνουμε αυτό.  

 Ενα άλλο θέμα είναι το θέμα της εκλογής του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της επιχείρησης. Είναι μια καινοτομία του "Καλλικράτη", είμαστε 
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υποχρεωμένοι από το Νόμο, όπως σας έχω πει, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες 

και εμείς αδιαφορούμε. Απορώ πως οι συνεργάτες σας κ.Δήμαρχε, ενώ 

ψάχνουν τα πάντα, δεν το έχουν δει αυτό και ενώ σας έχω κατ' επανάληψη 

κ.Πρόεδρε φέρει το θέμα αυτό, γιατί αδιαφορούμε; Και ένα άλλο θέμα είναι το 

θέμα των μεταναστών. Εχουμε ένα Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών. Δεν 

έχουμε ακούσει τι έχει κάνει αυτό το Συμβούλιο, τι προβλήματα μπορεί να 

έχουν οι μετανάστες. Αυτά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Επειδή βρισκόμαστε στη 

λήξη του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περιόδου, θα ήθελα τουλάχιστον από 

την μεριά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τον κ.Παπαγιάννη, 

τον κ.Σωτήρχο, για τη συμπαράσταση που είχα κατά τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου. Μεγάλο ευχαριστώ επίσης θα ήθελα να πω και στο φίλο 

μου εδώ πέρα τον Βαγγέλη τον Λεμπούση, στον Πρόεδρο του Τοπικού, στις 

φωτιές που είχαμε στον Κάλαμο ήταν ο Παναγιώτης μαζί μου, ο Πέππας, ήταν 

ο Πρόεδρος, ήταν και ο Δήμαρχος, ήταν ο Κώστας ο Δέδες από την 

αντιπολίτευση και τον Παναγιώτη, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια φάση, και τον 

Πρόεδρο του Τοπικού, τον Κώστα τον Κιούση. Να υπενθυμίσω κάτι στον 

Κώστα. Θα πρέπει να πάει πιο κοντινά στο γήπεδο του Καλάμου. 

Πληροφοριακά να σας ενημερώσω ότι τα αποδυτήρια ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Εγώ ήμουν σήμερα, γι' αυτό στο λέω. Εγώ ήμουνα σήμερα σου  λέω 

ρε παιδί μου. Ε αφού ήμουνα σήμερα, άσε να τελειώσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, δεν περιμένετε να ακούσετε τίποτα. Να επιβάλλετε 

τις απόψεις σας μόνο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Να σε πληροφορήσω θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο τώρα που μιλάτε;   

ΒΛΑΧΟΣ: Να σε πληροφορήσω θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΒΛΑΧΟΣ: Να σε πληροφορήσω θέλω. Θα είχα τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δε γίνεται; Οταν δεν ισχύει ο ισχυρισμός σας δε γίνεται 

τίποτα; Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν είναι τώρα .. Αφήστε να 

μιλήσει ο συνάδελφος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, πληροφοριακά, πληροφορικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να μιλήσει ο συνάδελφος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Πληροφοριακά. Δεν πρέπει να το ξέρεις, γι' αυτό σου λέω, 

πληροφοριακά. Εντάξει, τα αποδυτήρια του γηπέδου του Καλάμου μετά από 

πολλά χρόνια φτιάχτηκαν στην εντέλεια. Αλλαχτήκανε θερμοσύφωνες, είδη 

υγιεινής, τα πάντα, δουλεύει τέλεια, μέχρι και ένας μηχανισμός που είχαν από 

πίσω, ακριβώς, δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά κάνει. Δεν είμαι υδραυλικός. Ετσι; 

Για να μπορέσω. Δουλεύουν και μπορείς να ρωτήσεις τα παιδιά της ομάδας αν 

είναι, γιατί πήγα και τα επιθεώρησα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Οσον αφορά 

για κάποια πράγματα που υπάρχουν απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο δεν είναι 

όλα .. Μισό λεπτό ρε συ Κώστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. Κύριε Δέδε, θα αφήσετε να μιλήσει ο συνάδελφος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Υπάρχει μια κατάσταση στο γήπεδο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακουστήκατε χωρίς να σας διακόψει κανείς. Τι είναι αυτό τώρα;  
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ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει μια κατάσταση, υπήρχε μια κατάσταση στο γήπεδο 

του Καλάμου η οποία ήτανε παρατημένη εδώ πολλά και χρόνια.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, ας αφήσουμε να ακουστεί ο συνάδελφος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μέσα σε 1 χρόνο περίπου έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε κάνει 

συνεργασία με την ομάδα και με την ομάδα και έχουμε συνεργαστεί πάρα, μα 

πάρα πολύ καλά. Δεύτερον, να τελειώσω, για όνομα του Θεού δηλαδή, για 

όνομα του Θεού. Ο περιβάλλον χώρος καθαρίζεται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Υπάρχει και συγκεκριμένη μεγάλη σκάφη από έξω για να 

μπορέσουμε να μαζεύουμε τα ογκώδη αντικείμενα. Λοιπόν και μάλιστα προχθές 

πήγε και αφαιρέθηκε αυτή η σκάφη για να πάει να αδειάσει και ξανά μανά πάλι. 

Τι να κάνουμε όμως; Υπάρχουν και κάποιοι πολίτες που χρησιμοποιούν τον 

περιβάλλοντα χώρο για να .. τα σκουπίδια τους και ειδικά τα ογκώδη. Ο 

χώρος.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, έκλεισε. Κύριε Βλάχο .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ο χώρος του νεκροταφείου και ο χώρος του γηπέδου που είναι πολύ 

κοντινά, καθαρίζονται σε εβδομαδιαία βάση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας, καλό χειμώνα. Για ηρεμήστε λίγο γιατί σας είδα 

όλους επιθετικούς αυτόν τον χειμώνα και πρέπει να χαλαρώσουμε. Να 

χαλαρώσουμε και να λέμε και ευχάριστα. Ομορφες είναι οι καταγελίες, αρκεί να 

λείπουνε τα κοσμητικά επίθετα, οι προσβολές και τα προσωπικά δεδομένα του 

καθενός. Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, για να αποφασίζουν αν κάποιοι θα 
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είναι έξω ή μέσα στο παιχνίδι. Αρα πρέπει να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε 

τη δικαιοσύνη. Οσον αφορά τώρα, να πούμε και τα ευχάριστα, θα κάνω μια 

παρένθεση εδώ γιατί δεν μπορώ να μην την κάνω, κ.Δέδε, έχω κανένα δύο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογο τέτοιον γιατί θα αρχίσουμε πάλι τα σούξου μούξου. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ναι, όχι μια αναφορά θέλω να του κάνω. Μίλησα με τον Δημήτρη 

τον Πέππα, τον ηλεκτρολόγο του Καλάμου πολλές φορές γι' αυτό το θέμα, 

μέχρι που κάποια στιγμή μου μίλησε και πολύ άσχημα ένα πρωϊνό και με 

απείλησε. Παρόλα αυτά, να ξέρει ότι δεν έχει επαγγελματικό μητρώο και εγώ 

είμαι εκλεγμένος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Λοιπόν, θα είναι πολύ 

κύριος από εδώ και πέρα με το Δήμο, καλά κάνετε και το είπατε και θα πάει να 

φτιάξει τα φώτα του γηπέδου του Καλάμου και δε θα υπάρχει άλλο 

παρακαλετό για τον υπάλληλο αυτόν. Σας το λέω εγώ και το υπόσχομαι εδώ 

δημοσίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, τώρα δεν είναι ανακοίνωση αυτό. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν μπαίνω λοιπόν στην λεπτομέρεια των πραγμάτων ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ασχολούμαστε με τον υπάλληλο. Τώρα δεν είναι .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εδώ ο υπάλληλος απειλούσε το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Δέδε. Δεν το 

γνωρίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Κύριε Δέδε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν το γνωρίζετε ότι με απειλούσε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα. Κύριε Δέδε 

ΠΕΠΠΑΣ: Είναι και καταγεγραμμένα αυτά που με έχει απειλήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, σας παρακαλώ. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Δεν σας ενδιαφέρει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε τώρα. Σταμάτησε .. Εγινε παρατήρηση, τι να 

κάνουμε; Να του κόψουμε το κεφάλι; Τελικά εδώ μέσα πρέπει να ακούγεται, 

όπως λέμε με νεκρική σιγή, μόνο η δική σας παράταξη. Λοιπόν, έγινε 

παρατήρηση στον κ.Πέππα γιατί δεν έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα. Τι να 

κάνουμε τώρα; Να το κόψουμε το κεφάλι; Τι έχετε αναλάβει εσείς δηλαδή 

εδώ; Να σιωπήσουν οι πάντες γιατί θα βγείτε εσείς από πάνω; Συνεχίστε 

κ.Πέππα και να αφήσουμε τα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας προειδοποίησα από την αρχή. 

ΠΕΠΠΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε, δεν έπρεπε καν να αναφερθώ. Λοιπόν, τώρα 

θα πούμε ένα ευχάριστο. Τώρα που τελείωσε το καλοκαιράκι και μπήκαμε στο 

φθινόπωρο, προκαλώ όλους να πάρετε το αυτοκίνητο σας, να κάνετε την 

υπέροχη διαδρομή από την Αγκώνα των Αγ.Αποστόλων και να φτάσετε 

επιτέλους με έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην παραλία του Βαρνάβα. Είναι 

πραγματικά ένα καταπλητικό έργο, είναι μια ανάπτυξη, είναι ένα έργο που τόσα 

χρόνια όλοι το παρακαλούσαμε, το πολεμάγαμε.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό τώρα; Δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Δέδε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣΑ: Τίποτα δεν μπορούτε να ακούσετε. Λυπάμαι, λυπάμαι ειλικρινά. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Δέδε, είμαι χαρούμενος που ο Δήμαρχος μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυπάμαι ειλικρινά. Μόνο αυτό έχω να πω.  

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Δέδε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σεβόσαστε τίποτα. Σεβαστείτε τουλάχιστον το Συμβούλι. 
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Ετσι; Σεβαστείτε τους συναδέλφους μια φορά. 

ΠΕΠΠΑΣ: Είμαι χαρούμενος που ο Δήμαρχος μας στις 5 Ιανουαρίου 

πρωτοστάτησε όταν είπε, εγώ θα αγωνιστώ, χωρίς να μιλάει, χωρίς να λέει 

πολλά λόγια, και με συνεργασία και του Προέδρου, του Παναγιώτη του .. και 

του Αλέκου του Πέππα, που του έχουμε φάει όλο το κτήμα, του πατέρα μου 

που είναι 80 χρονών, και του Προέδρου του Κιούση του Κώστα και του 

Δημήτρη του Μαργέτα και με δικιά μου συνεργασία, τελειώσαμε αυτό το έργο, 

παρόλο που έχουμε φάει και μηνήσεις γι' αυτό. Εχουμε φάει μηνύσεις γιατί λέει 

σε έναν αγροτικό δρόμο δεν μπορούμε να κάνουμε άσφαλτο και κόψαμε το .. 

κ.Δέδε. Λοιπόν, είναι μια ανάπτυξη, είναι μια ανταποδοτικότητα από το έργο 

της ΔΕΣΦΑ, όταν όλοι στις 5 Ιανουαρίου και 6, λέγαμε ότι ο Δήμος Ωρωπού 

δεν διεκδίκησε τίποτα και ειδικά για τον Κάλαμο. Οχι απλά διεκδίκησε και 

σήμερα οι πολίτες, σήμερα οι πολίτες ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΕΑΣ: Καθίστε να ακούσετε. Δε θέλετε να ακούσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Πέππα. Αφού δεν τον αφήνετε να 

ολοκληρώσει.  

ΠΕΠΠΑΣ: Κάνουνε και αναγνώριση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφήνετε να μιλήσει κανείς, επιτέλους εδώ μέσα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Μπορούν να κάνουνε και αναγνώριση δικαιούχων και να πάρουνε 

αντισταθμιστικά τα χρήματα τα οποία τους οφείλει η εταιρεία. Αναγνώριση 

ορίων.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Πέππα. Τι εννοείτε κ.Δέδε; Και ήρθατε και εδώ 

πέρα .. Τον έχετε διακόψει δέκα φορές και είσαστε και από πάνω; Δέκα φορές 

τον έχετε διακόψει. Ποια είναι πράγματα; Δε σας αρέσουν αυτά που ακούτε; Η 

δική σας κύριε. Κάντε λίγη αυτογνωσία. Κάντε λίγη αυτογνωσία, δεν κάνει 
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κακό. Δεν κάνει κακό. Κρίμα. Αφήστε κ.Λίτσα, εντάξει. Ολοι έχουμε ιστορία, 

όλοι είμαστε γνωστοί εδώ.  

ΠΕΠΠΑΣ: Δε χρειάζεται να έχουμε τέτοιες εντάσεις όταν όλοι είμαστε 

Ωρωπιώτες, Καλαμιώτες, όταν έγινε ένα τόσο ωραίο δημιουργικό έργο, ύστερα 

από τόση μάχη, αν θυμόσαστε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, είστε όλοι παρών, εδώ 

είναι καταγεγραμμένα ό,τι έχετε πει κ.Δέδε και έχουμε πει, ακόμα και η 

Επιτροπή Αγώνα, και ξέρετε πολύ καλά όταν έγινε και κάπου μια προσφυγή 

προς το Συμβούλιο Επικρατείας δε μας τη δέχτηκε ο δικαστής, διότι δεν είχαμε 

πληρώσει το παράβολο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, εντάξει .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, γίνανε τόσα πολλά, αλλά στο τέλος ήτανε χαρούμενο, διότι 

κερδίσαμε αντισταθμιστικά τα press container για την μεταφόρτωση 

σκουπιδιών, κερδίσαμε το ασθενοφόρο, κερδίσαμε και το σκουπιδιάρικο, που 

λέει ο Δημήτρης, κερδίσαμε και ένα δρόμο το οποίο πραγματικά μας ένωσε με 

τον Βαρνάβα και φυσικά αυτό φέρνει ανάπτυξη και πρέπει να είμαστε 

χαρούμενοι. Δεν είναι ώρα να μαλώνουμε μεταξύ μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν είναι ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. Ευχαριστούμε. 

 Κυρία Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω 

τον κ.Δήμαρχο, θέλω να μου απαντήσετε κ.Δήμαρχε αν ήτανε εντολή δική σας 

το να μη γίνουν οι επισκευές σε παιδική χαρά Καπανδριτίου. Αυτό τουλάχιστον 

είπε ο κ.Αντιδήμαρχος Καπανδριτίου σε προμηθευτή που είχαν κάνει συμφωνία 

μαζί του, με αποτέλεσμα η παιδική χαρά να είναι άχρηστη, γιατί είναι σπασμένη 
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και επικίνδυνη. Μάλιστα έχω καταθέσει μήνυση κατ' αγνώστων και έχω κλείσει 

την παιδική χαρά. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω .. Μισό λεπτό παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι, μη διακόπτετε. Συνεχίστε κα 

Οικονόμου.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μη γελάτε .. Μη γελάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, αφήστε το διάλογο και συνεχίστε. Συνεχίστε 

σας παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στον Αντιδήμαρχο πρώτα παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα, μη διακόπτετε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε κα Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι ο Αντιδήμαρχος 

Καπανδριτίου είπε ότι δε διακόπτει αλλά γελάει. Παρακαλώ. Να σημειωθεί, 

ευχαριστώ. Συνεχίζω. Τι θα γίνει με τη μεταφορά των παιδιών κ.Δήμαρχε; Τα 

σχολεία μόλις άνοιξαν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξανατέθηκε το θέμα κα Οικονόμου από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα αφήστε με σας παρακαλώ, αφήστε με σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανερχόμαστε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφήστε με σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και τα παιδιά του Καπανδριτίου δεν έχουν λεωφορείο για να 

πάνε στο σχολείο τους. Πως θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο κ.Δήμαρχε από 

Μακροχώρι, Μετόχι .. Αγ.Γεώργιο; Θα γίνει διαγωνισμός και πότε; Στα Κιούρκα 
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και στο Πολυδένδρι χρησιμοποιούνται τα δημοτικά αυτοκίνητα για να 

πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους. Στο Καπανδρίτι δεν μπορούν να 

γίνονται δύο διαδρομές από τα λεωφορεία μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις 

για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά του Καπανδριτίου;  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Οικονόμου. 

 Κύριε Δήμαρχε. Α συγνώμη, συγνώμη. Θέλει να προσθέσει κάτι η κα 

Κοντογιάννη. Συγνώμη κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά 

κ.Δήμαρχε. Εγώ θέλω να πω ότι το πολιτιστικό καλοκαίρι τελείωσε πριν λίγες 

ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου για τη 

βοήθεια του και για την πολύ σωστή διαχείριση των οικονομικών που έγινε σ' 

αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σίγουρα καλό θα είναι αυτά τα οικονομικά 

στοιχεία να έρχονται και εδώ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, εγώ κάθε μήνα μπορώ 

να βγάζω μια ανακοίνωση και να κάθομαι να σας απαριθμώ έναν έναν τους 

κωδικούς που καταναλωθήκανε αυτά τα χρήματα. Επίσης, αυτές τις αποφάσεις 

όλες βγαίνουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η πρώτη έχει βγει και τώρα μετά την απόφαση 

του προϋπολογισμού που θα πάρουμε θα βγει και η δεύτερη. Θα ήθελα να πω 

στον κ.Γιαμαρέλο επειδή εκθέασε μια .. Οχι, μισό λεπτάκι. Μια εκδήλωση που 

έγινε από κάποιον δημότη, ο οποίος εκπροσωπεί μια Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, ότι δεν έγινε κάποιο αίτημα προς το Νομικό Πρόσωπο για 

συνεργασία, πολύ ευχαρίστως να το βλέπαμε. Δεν ήμασταν καν ενημερωμένοι 

και εγώ προσωπικά δεν καλέστηκα καθόλου.  

 Επίσης θα πω για μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 

Αμφιαρείου, 31 Αυγούστου, που ο κ.Γιαμαρέλος, απ' ότι ξέρουμε έχει πάρα 
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πολύ μεγάλη αδυναμία με τον αρχαιολογικό αυτό χώρο και απ' ότι είπε δεν 

παραβρέθηκε. Θα ήθελα να τον ρωτήσω αν είχε κάτι τόσο σοβαρό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τώρα, εντάξει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θεωρώ, εντάξει, ότι ήτανε μια μοναδική βραδιά. Θέλω να 

ευχαριστήσω και πάλι, να πω ότι πάνω από 70.000 δημότες και επισκέπτες 

πέρασαν από αυτές τις εκδηλώσεις και θα χαρώ πολύ να έχουμε τη δυνατότητα 

να τις πραγματοποιήσουμε και την επόμενη χρονιά. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

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

ΠΕΠΠΑΣ: Ξεχάσαμε να πούμε και τον Αμφιάραο, το έργο, από την 

Περιφέρεια, από τον κ.Μπένο και τον κ.Τζαβάρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είναι κατάσταση .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι. Την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου, 1.000.000 ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θυμηθείτε κάτι άλλο, ξαναδιακόπτετε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου, το ξεχάσαμε. Να λέμε 

ευτυχισμένα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Επί προσωπικού κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου στον Αμφιάραο. 1.000.000 

ευρώ από τον κ.Τζαβάρα, τον Υπουργό Πολιτισμού. Μπαμ μπαμ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κ.Πέππα. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να πληροφορήσω την κα Κοντογιάννη ότι στην 

εκδήλωση που έγινε, αν εννοείτε με την Πανσέληνο, μ' αυτήν εννοείτε; Ναι. 

Είχα παραβρεθεί κα Κοντογιάννη. Οχι, δεν μπόρεσα να έρθω σε όλες, είπα. Δεν 

είπα σε καμία, σε όλες και μπορώ να πω ότι ήτανε μια πολύ ωραία εκδήλωση. 

Αν θέλετε μια παρατήρηση καλόπιστη, είναι το θέμα της αφίσας. Πληρώσατε 

αρκετά χρήματα και η αφίσα βγήκε την παραμονή ή την ημέρα της εκδήλωσης.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δώσαμε αρκετά χρήματα. Ηταν ευθύνη .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραίο γαϊτανάκι τώρα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ηταν ευθύνη του κ.Κυριαζή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Εχουμε και σοβαρά 

θέματα στο Συμβούλιο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει το ότι είναι 

πολιτισμός όμως, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους, καλό χειμώνα. Μου άρεσε το ειρήνη ημίν, 

που είπε ο φίλος μου ο Γιαμαρέλος. Φαίνεται όμως ότι πρώτον έχετε ξεχάσει, 

ξεφύγατε από τις διακοπές, έχετε προσαρμοστεί στο χειμώνα, πρώτον αυτό και 

δεύτερον όμως, βλέπω ότι πραγματικά η μειοψηφία είναι ενημερωμένη, είναι 

παθιασμένη, καλό μέχρι εκεί, αλλά μεταξύ μας πρέπει να έχουμε και κάποιους 

κανόνες δεοντολογίας, γιατί απαξιώνουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

συμπεριφορές διάφορες και αυτό καταλήγει στον πολίτη, στην κοινωνία μας. 

Εμείς την εκπροσωπούμε και θα πρέπει κάποιους κανόνες να τους κρατάμε σε 

κάποιο επίπεδο. Προσωπικά φαινόμενα, καταγγελίες, δικαστήρια που πάνε στη 

δικαιοσύνη, πήγαν στη δικαιοσύνη. Εμείς θα κάνουμε, εδώ θα αποφασίσουμε 

για τη δικαιοσύνη; Το τι θα κάνει παραδείγματος χάρη. Να πω για το φίλο μου 
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τον Διονύση τον Καμπιώτη, γιατί έγινε μια, θεωρώ, όχι σωστή, δημιουργήθηκε 

θέμα όχι σωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αν επέλεγα κάποιο άτομο για 

οποιαδήποτε θέση ήταν αυστηρά, χρειαζόταν για ιδιότητα, για στοιχείο, την 

εντιμότητα ή τη σιγουριά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, θα επέλεγα 

πάλι τον Διονύση τον Καμπιώτη. Εδώ τελειώνω. Αυτό θα το δείτε στην πορεία. 

Είναι τιμή μου που τον έχω γνωρίσω στο Δήμο Ωρωπού και τιμή μου που είναι 

εκτός από Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και φίλος.  

 Πάμε παρακάτω. Ξεκινάω, ξεκινάω για το θέμα, για τα θέματα τα 

σοβαρά, που θιχθήκανε κάποια θέματα σοβαρά. Με το χαρτί του Υπουργού 

Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών που αναγκαστικά και δυστυχώς οι 

Δήμαρχοι καθ' ομάδες βρεθήκαμε στο γραφείο του 2, 3 φορές και δε 

βρεθήκαμε για καλό λόγο να τον τιμήσουμε ή να τον, μας εξυπηρετήσει, η 

ανάγκη μας έκανε και πήγαμε στο γραφείο του, για να διεκδικήσουμε 

πράγματα. Μερικά πετύχαμε, μερικά δεν πετύχαμε, μερικά περιμένουμε. Να 

διεκδικήσουμε, έτσι είναι μέσω του συλλογικού οργάνου των Δημάρχων, που 

βρεθήκαμε εκεί. Κάποια στιγμή αποφάσισε να έρθει σε επαφή προσωπική με 

τους Δημάρχους. Μας πήρε τηλέφωνο όλους, το έχει δηλώσει δέκα φορές, στις 

εφημερίδες, στην τηλεόραση, επικοινώνησε προσωπικά με όλους τους 

Δημάρχους της Ελλάδος και μας λέει, θα σας στείλω ένα χαρτί προσωπικό να 

μου απαντήσετε μέχρι τάδε του μηνός, προς το Δήμαρχο. Δεν είχα λόγους εγώ 

να μην το συζητήσω με κανέναν, αλλά απευθύνεται στο Δήμαρχο και ο 

Δήμαρχος καλείται να απαντήσει. Τι να απλώσω το θέμα, να συζητάω σε κάθε 

χωριό, σε κάθε γωνιά του Δήμου τώρα τι προτείνει ο καθένας για τον 

"Καλλικράτη"; Πως να το απλώσω αυτό το θέμα εγώ; Οταν σε παίρνει 

τηλεφωνικώς, στο λέει;  

 Οσον αφορά και το χωροταξικό μάλιστα και τις τρεις φορές που πήγαμε 

στο Υπουργείο του, το απέτρεψε, δε δεχότανε κουβέντα, έβαλε μια λέξη, μας 
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είπε .. και πολλά άλλα, το οποίο δε δέχεται καν αίτηση για χωροταξικό, το 

ανακοίνωσε στην ΚΕΔΕ το χωροταξικό, ότι δεν μπαίνει σε διαδικασία 

συζήτησης. Τι να κάνουμε τώρα; Να παίζουμε; Για να βρούμε δουλειά; Να 

βρούμε δουλειά μεταξύ μας να τρωγόμαστε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, πάλι δε σας αρέσει; Πάλι δε σας αρέσει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ μη με .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαστρεβλώνετε τα πάντα και διακόπτετε συστηματικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τρωγόμαστε για να φτάνει ο κακόμοιρος ο Δήμος και η 

Ελλάδα μας στο τίποτε; Να μένει μια φαγομάρα γενικότερα παντού, μια 

γκρίνια, μια μιζέρια, που μας τρώει τα σπλάχνα μας ολονών μας και να μη 

φτάνουμε στο πουθενά; Αυτό θέλουμε; Να προτείνει ο ένας τούτο το χωριό, 

εκείνο το όνομα, εκείνο το άλλο, εκείνο, ο καθένας; Να σας πω τη λέξη που 

είπε ο Υπουργός; Ντρέπομαι. Δεν το δέχεται καν σαν θέμα. Ντρέπομαι να πω 

τη λέξη που εξέφρασε ο Υπουργός. Αυτό όσον αφορά το θέμα. Λοιπόν, κ.Λίτσα 

κάνατε αντιπολίτευση τα σκουπίδια, προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια, 

δεν τα μαζεύουμε, μας γκρινιάζετε, τα μαζεύουμε, μας κάνετε καταγγελίες γιατί 

το κάναμε. Πόλεμος γίνεται. Μια χαρά όμως. Δικαιούσαι να κάνεις ότι έχουμε 

σκουπίδια, αλλά όμως το εξής: πήρα δέκα τηλέφωνα σήμερα, χθες από τους 

επιθεωρητές περιβάλλοντος παρακαλώ, από τους ίδιους που είχαν ελέγξει τις 

χωματερές του Συκαμίνου. Πήρα καταγγελίες επανειλημμένως ότι πήγανε εκεί, 

επανειλημμένες καταγγελίες και πολλές και οι άνθρωποι θορυβηθήκανε τι 

γίνεται στο Δήμο Ωρωπού, τώρα.  

 Τι έγινε ρε παιδιά, λέω; Λέε, μάθαμε ότι γίνεται χαμός. Σκουπίδια, 

δημόσια υγεία, πεθαίνει ο κόσμος. Τι λέτε ρε παιδιά; Να τα δείτε. Εχουμε 

μπάζα και κλαδιά σε διάφορα σημεία του Δήμου και προσπαθούμε με 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  57 

εργολαβία να τα μαζέψουμε. Αυτό είναι; Ναι, τους λέω. Ελάτε να τα δείτε, 

όλοι. Ολοι ο επιθεωρητές περιβάλλοντος, για τα μπάζα και τα κλαδιά, που 

κυκλοφορούνε στο Δήμο μας, στο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδος. Οι 

επιθεωρητές περιβάλλοντος να δούνε τι; Που μαζευτήκανε για 3 μέρες, για 5 

μέρες, που τα ρίχνουμε το πρωί και το μεσημέρι ξαναγεμίζουνε; Που είναι 

απίστευτη αυτή η διαδικασία που τραβάμε και το έχω ξαναπεί. Να κάνουν τι οι 

επιθεωρητές περιβάλλοντος; Να δούνε τι; Να τους πάω σε είκοσι μεριές, εδώ 

απ' έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο που κάνουμε σήμερα, υπάρχει σωρός με 

κλαδιά, με μπάζα, με ντουλάπια, με πόρτες. Είναι απ' έξω από εδώ. Φωνάξτε 

τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να το δούνε. Τι να δούνε; Οι επιθεωρητές 

περιβάλλοντος είναι για άλλα πράγματα. Οχι για τη διαχείριση της 

καθημερινότητος του πολίτη. Αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. 

Αυτό είναι, εμπεριέχει άλλα πράγματα, τα οποία βλάπτουν, βλάπτουν πρώτα 

τον ίδιο τους τον εαυτό αυτοί που το κάνουνε, γιατί δεν πρόκειται να τα 

βρούνε ποτέ με κανέναν, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους.  

 Για το θέμα το μεγάλο το επόμενο που είπατε, έργο Αυλώνα. Θα κάνω 

μια μικρή πολιτική τοποθέτηση αλλά γενικά θα σας απαντήσει τεχνοκρατικά 

ό,τι θέλετε στοιχείο ο κ.Καρίνος, που χειρίστηκε το θέμα. Εμείς όταν 

παραλάβαμε το Δήμο Ωρωπού, δεν παραλάβαμε καμία Τεχνική Υπηρεσία από 

τον Αυλώνα, τον Λάτσα παραλάβαμε, οι άλλοι φύγανε. Ο κ.Δήμαρχος του 

Αυλώνα είχε διώξει τους δύο, οι άλλοι ήτανε σε συνεχόμενη άδεια με το παιδί 

της, η Αλεξάνδρα, και σε 5, 6 μήνες έφυγε. Επομένως, παραλάβαμε Τεχνική 

Υπηρεσία στο Δήμο Ωρωπού με ντουλάπια φακέλους να έρχονται από την 

ΤΥΔΚ, ακόμα δεν έχουν έρθει, με ντουλάπια φακέλους, με δωμάτια φακέλους 

έργων υπό εξέλιξη κλπ., να' ρθούν να τα διεκπεραιώσουμε εμείς το Δήμο 

Ωρωπού, 9 Δήμους και Κοινότητες προηγουμένους, κληρονομώντας έναν 

τεχνικό από τον Αυλώνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε Τεχνική 

Υπηρεσία, λέει, καθυστερήσαμε 2 μήνες να κάνουμε αυτό. Αφού το βρήκαμε; 
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Πάλι καλά, μέσα στο χάος αυτό, ίδρυση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Δήμου 

μας.  

 Θεωρώ ότι ο Δήμος Ωρωπού με δεδομένες τις υλικο-τεχνικές υποδομές 

και έμψυχο υλικό μέχρι στιγμής, έχει κάνει τεράστιο έργο, έχει κάνει ένα έργο 

το οποίον δεν περιγράφεται σε σχέση με τις δυσκολίες τις γενικότερες της 

κεντρικής διοίκησης και τις δυσκολίες τις τοπικές, στελέχωσης του 

προσωπικού. Είναι προσωπική μου άποψη, όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος 

θέλει δεν τη δέχεται, έχω και εγώ όμως την άποψη μου, να πιστέψω ότι αυτό 

έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο κατόρθωμα γενικότερα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που έχει κάνει ο Δήμος Ωρωπού, ότι είναι ένας Δήμος 

αξιοζήλευτος, ότι είναι ένας Δήμος που ντρέπομαι να πω τους δείκτες πορείας 

του στους άλλους Δημάρχους και γενικότερα στον ανταγωνιστικό τομέα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί πάει τόσο καλά που δεν πάνε το σύνολο των 

Δήμων, στην Ελλάδα. Αν καθυστέρησε 1 μήνα η Τεχνική Υπηρεσία να θέσει 

κάποιο .. , με συγχωρείτε, με πήρανε τηλέφωνο από το 9.84 να μιλήσω με 

κάποιον βουλευτή λέει, που έπιασε το θέμα, ενώ μου είχανε πει ότι θα μιλήσω 

για άλλο θέμα, για κάποιους, κάτι για το Συναιτερισμό Καπανδριτίου, σκάνδαλο 

λέει, μεταξύ τους, τα οικονομικά, έχει πάει στη Βουλή και αυτό το θέμα. Θα 

συζητηθεί στη Βουλή η φαγωμάρα μεταξύ κάποιων ατόμων στο Συναιτερισμό 

Καπανδριτίου και με πήρανε εμένα να μιλήσω γι' αυτό και βέβαια τους έλεγα, 

δεν είναι δικό μου θέμα.  

 Αλλά ενώ με πήρανε γι' αυτό, μου θέσανε το θέμα απευθείας στο 

ραδιόφωνο του έργου του Αυλώνα και με τα λίγα που ήξερα, απάντησα, ότι 

ήρθε ο εργολάβος που το είχε πάρει με 58 κόμμα τόσο έκπτωση και λέει, 

παιδιά, μετά από 8 μήνες, από 1 χρόνο, δεν μπορώ να το εκτελέσω, δε με 

συμφέρει, θα μπω μέσα, πάρτε το το έργο. Δεν το κάνω το έργο. Και ρωτάει 
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με χαρτί στην Περιφέρεια ο κ.Καρίνος, θα σας τα πει σε λεπτομέρειες βέβαια, 

έτσι; ότι κύριοι, δεν το κάνει το έργο, τι κάνουμε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, θα απαντήσω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για 700.000 ευρώ μιλάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα και κ.Γιασημάκη, θα απαντήσει ο κ.Καρίνος μετά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων και του απαντάει ότι μπορείτε να κάνετε 

καινούργιο διαγωνισμό. Ανοιχτό διαγωνισμό, ανοιχτό διαγωνισμό, με λεφτά του 

ΕΣΠΑ, ανοιχτό τελείως διαγωνισμό, δημοσιευμένο, πόσες μέρες χρειάζεται, 30, 

50; στην Ευρωπαϊκή Ενωση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, θα το συνεχίσετε αυτό το γαϊτανάκι πάλι να 

διακόπτετε; Πάλι να διακόπτετε; Μ' αυτόν τον τρόπο θα συμπεριφέρεστε από 

εδώ και πέρα; Ετσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγινε .. Εγώ λέω αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι καφενειακή συμπεριφορά κ.Βελτανιώτη. Λυπάμαι. 

Καφενειακή κυριολεκτικά, κυριολεκτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγινε προσφυγή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει κάθε συνάδελφος να τον σέβεστε όταν μιλάει και πολύ 

περισσότερο το Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγινε προσφυγή από τον κ.Λίτσα νομίζω ή από τον κ.Ρούσση; 

Από τον κ.Λίτσα. Στην Περιφέρεια για το έργο και απερρίφθη. Λέει.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε να είστε σας παρακαλώ πολύ ειλικρινής. Απερρίφθηκε γιατί 

εγώ έκανα προσφυγή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα απερρίφθη. Αφήστε τώρα κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είπα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να σας εξηγήσω. Εγώ δεν ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή που 

νομιμοποίησε τη διαδικασία της επανάληψης του διαγωνισμού. Εάν είχαμε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Λίτσα, δεν έχετε το λόγο. Μη γράψετε τίποτα. Σας 

παρακαλώ. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Δάβρης ήτανε παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να πει ο κ.Δάβρης τι είπε ο Περιφερειάρχης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα σας θυμίσω ότι όταν μιλήσατε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιοι τρώνε τα λεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν μιλήσατε, είτε συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος μαζί σας, δε 

σας διέκοψε κανείς. Εντάξει; Κάνει ανακοινώσεις ο κ.Δήμαρχος. Ξέρετε πάρα 

πολύ καλά από τον κανονισμό, δεν υπάρχει διάλογος, ούτε διακόπτουμε, αλλά 

εσείς στα παλιά σας τα παπούτσια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει όλο το φάκελο στη διάθεση σας, όποτε θέλετε, ο κ.Καρίνος 

να πάτε να τα δείτε εν λευκώ. Εγώ δεν ήξερα, πρωσωπικά, με ρωτήσανε ποιος 

εργολάβος το έχει πάρει, δεν ήξερα, ούτε ποια εταιρεία το έχει πάρει το έργο 

αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν έπρεπε να ξέρω, δεν έχω καμιά δουλειά να ξέρω. Εγινε 

ανοιχτός διαγωνισμός, ήρθανε και δώσανε τις προσφορές τους και έγινε ο 

διαγωνισμός.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είναι συμπεριφορά .. ; Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, κ.Λίτσα, κρίμα 

κ.Λίτσα, κρίμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε ναι και δε θυμόμουνα .. Και θα θυμάμαι το όνομα του καθενός 

.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είσαι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Εσύ τα έχεις 

εγκρίνει, δεν είσαι μόνο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη τι είναι αυτά τώρα; Τι είναι αυτά τώρα; Ολοι 

κρίνονται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, όταν με πήρανε, όταν με πήρανε τηλέφωνο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο δε χρειάζεται. Κύριε Πάντο, εντάξει, δε χρειάζεται 

όμως, αφήστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν με πήρανε τηλέφωνο, πραγματικά σας λέω, δεν ήξερα ποια 

εταιρεία το έχει πάρει. Δε θυμόμουνα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, πάλι δεν καλυφθήκατε; Ναι, να σας 

ακούσουμε κ.Βελτανιώτη, να πάρετε και την αίθουσα όλη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εφόσον ο Δήμος δεν .. Τεχνική Υπηρεσία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, λυπάμαι που θα σας το πω, εδώ δεν είναι το 

καφενείο του, να μην πω όνομα, στο Καπααδρίτι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο σας. Εγώ θέτω ένα 

συγκεκριμένο ερώτημα  και εσείς ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο επίπεδο κύριε συνάδελφε; Ποιο επίπεδο; Είσαστε καλά;  Σας 

έδωσε κανείς το λόγο τώρα; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κρίμα. Καλύτερα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. στο γήπεδο του Καπανδριτίου πάτε πάρα πολύ καλά αλλά εδώ 

τον έχετε μπλέξει το χώρο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με φωνές τώρα δε γίνεται την ώρα που μιλάω. Δε σας 

διέκοψα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε μπερδέψει σας λέω τους χώρους κυριολεκτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας διαβεβαιώ, μπορούσα να σας διακόψω σε πολλά, δε σας 

διέκοψα ποτέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τίποτα δε σέβεστε επιτέλους; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σεβασμός. Δε σας διέκοψα. Δεν έχω το δικαίωμα να απαντήσω; 

Δε θέλετε να απαντήσω; Αυτά απαντάω. Αμα δε σας αρέσει, αυτή είναι η 

απάντηση. Στην ανακοίνωση ό,τι θέλει απαντάει ο καθένας και ότι θέλει λέει ο 

καθένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αρέσει η απάντηση στον κ.Βελτανιώτη, οπότε πρέπει να 

διακόψει το Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα σχολεία γενικότερα, κα Βαρνάβα, που ενδιαφέρεστε και 

πολύ καλά το κάνετε, το γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε, το λέτε με καρδιά και με 

ψυχή ό,τι λέτε όσον αφορά τα σχολεία γιατί τα έχετε υπηρετήσει, το ίδιο και 

εμείς έχουμε περάσει από τα θρανία πολλά χρόνια, τα σχολεία. Εμείς φέτος 

παρόλο που σας λέγω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, θεωρούνε τιμή 

τους ότι τώρα τελευταία μοιράσανε κάποια εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει ο 

Δήμος Ωρωπού, ο Δήμος Ωρωπού 32.000 για τα σχολεία για τα λειτουργικά 

τους έξοδα, ένα ποσό που δεν είναι ούτε για, να μην πω, στα 43 σχολεία που 

έχουμε, όμως προτιμούμε να έχουμε πρώτη προτεραιότητα την παιδεία, την 

εκπαίδευση, τους καθηγητές, τα παιδιά μας, πραγματικά από κάθε άλλο έργο. 

Επομένως θα κρατήσουμε το ταμείο μας ανοιχτό στα σχολεία, να μην τους 

λείψει τουλάχιστον λειτουργικά, ενώ αυτά που λείπουνε σε πολλούς Δήμους, 
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επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, που μιλάνε για θέρμανση για λειτουργία των 

σχολείων, τα σχολεία μας θα έχουνε συνεχή επαφή με τις Σχολικές Επιτροπές 

και με τους Δήμους, για να δουλέψουνε άψογα, να μπορούνε οι καθηγητές να 

παράγουν το πνευματικό τους έργο, όλα τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια 

μας και τα Νηπιαγωγεία μας, δε θα τους λείψει τίποτε.  

 Τώρα, το να βάψουμε ένα σχολείο με χιλιάδες τετραγωνικά μπορεί να 

μην το βάψουμε φέτος, να μπορέσουμε του χρόνου, μπορεί, αυτά δεν 

εγγυόμαι αλλά για τη λειτουργία των σχολείων είναι πρώτη μας προτεραιότητα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δήμαρχε, εγώ είπα για αίθουσες που δεν έγιναν, ενώ είχαν από το 

Συμβούλιο εγκριθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ακουστήκατε.  

Αφήστε το Δήμαρχο να απαντήσει όπως θέλει. Εχει το δικαίωμα αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα, δύο αίθουσες που έχω άμεση αντίληψη εγώ, σας λέω ότι 

είναι θέμα μη δυνατότητας διεκπεραίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του φόρτου 

εργασίας της, γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Για την βαρέα αίθουσα Νηπιαγωγείου 

στις Αφίδνες από το καλοκαίρι, αλλά ήταν σε διακοπές οι περισσότεροι, δεν 

μπορεί να διεκπεραιωθεί η υπόθεση. Τεχνικά. Δεν έχουμε προσωπικό και έχει 

αργήσει να μπει η αίθουσα στις Αφίδνες.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δήμαρχε, να πω δύο πράγματα για τις αίθουσες. Ελένη, για τις 

ελαφρού τύπου. Ο ΟΣΚ είχε δώσει πέρσι προδιαγραφές τις οποίες δεν τις είχε 

καμία εταιρεία, δεν είχαν πιστοποίηση. Μας ζήτησε να κάνουμε προμήθεια 

αιθουσών εμείς και να την πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι προδιαγραφές 

που είχε δώσει ο ΟΣΚ, που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, δεν υπήρχε, δεν 

είχανε πιστοποίηση από καμία εταιρεία. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε 

προμήθεια μ' αυτές τις προδιαγραφές. Είναι μια διαδικασία ηλίθια, να την πω 

έτσι. Αυτό το πρόβλημα το είχαν όλοι οι Δήμοι και τελικά καταλήγουμε να 
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κάνουμε προμήθεια με τις παλιές προδιαγραφές που έχουνε πιστοποίηση και 

αυτό θα κάνουμε τώρα, τρεις αίθουσες θα τις πάρουμε τώρα. Δηλαδή να 

έχουμε λεφτά στον προϋπολογισμό, είχαμε 90.000, δε θυμάμαι πόσο, 70- 

90.000 ευρώ, και να μην μπορούμε να κάνουμε προμήθεια γιατί δεν υπήρχε 

πιστοποίηση στις προδιαγραφές. Είναι τρελό. Και το άλλο το θέμα με την 

αίθουσα βαρέους τύπου, το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν το διαδικαστικό 

της έκδοσης αδείας, γιατί αυτή πρέπει να βγάλει άδεια, για να τοποθετηθεί, 

ενώ η ελαφρού τύπου δεν μπορούσε να βγάλει άδεια. Δε χρειάζεται, μάλλον. 

Και απλά το θέμα είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχει αυτήν τη στιγμή 

τεράστιο πρόβλημα, σήμερα και τις 3 αυτές ημέρες που είναι η Τεχνική 

Υπηρεσία κάτω έχει συνέχεια διαγωνισμούς για προμήθειες.  

 Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτή η Τεχνική 

Υπηρεσία. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, επειδή είναι τόσο απλά τα θέματα, νομίζω είναι θέμα 

οργάνωσης να κάνεις μια τεχνική μελέτη.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ελένη, ξαναλέω και πάλι, δεν είναι θέμα οργάνωσης .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είπα, οι προδιαγραφές, μπείτε στον ΟΣΚ να δείτε τις 

προδιαγραφές και ρωτήστε τις εταιρείες να δείτε τι έχει γίνει μ' αυτήν την 

ιστορία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσάκωνα δεσμεύομαι για τις διαγραφές που με ρωτήσατε, 

ενώ είχα ασχοληθεί, είχα απαντήσει στο προηγούμενο θέμα, να το ξαναδώ πάλι 
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και να σε ενημερώσω προσωπικά και τελειωτικά τι ακριβώς γίνεται. Και στο 

Συμβούλιο και προσωπικά, αν θέλετε, και όπως θέλετε. Θα ξανακάνω τη 

συγκέντρωση των Διευθυντών και των υπευθύνων να μου απαντήσουν τι 

ακριβώς γίνεται και είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω και θα απαντήσω. Οσον 

αφορά το κλείσιμο των Δημαρχείων, θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Ωρωπού, ο 

Δήμαρχος, όσον αφορά από την πλευρά του δηλαδή, όσο εξαρτάται, στηρίζει 

απόλυτα τις ενέργειες των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Απόλυτα, απόλυτα. 

Σε όλες τις επαφές που είχα με τους Δημάρχους, όλοι λειτουργούσαν οι 

υπάλληλοι μέσα. Δεν ήτανε απεργία των υπαλλήλων, όλοι λέγανε. Οι 

υπάλληλοι λειτουργούσαν. Εμείς στηρίζουμε όμως τον αγώνα της ΚΕΔΕ, τη 

μείωση των επιχορηγήσεων, την απίστευτη αυτή, πόλεμο της κεντρικής 

διοίκησης που έχω αναφερθεί πολλές φορές, στους Δήμους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με τι τρόπο; Με τι τρόπο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί διακόπτετε κα Στεργίου πάλι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, τώρα διακόψανε τόσοι και τόσοι, εγώ σας πείραξα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μην τρελαθούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κα Στεργίου. Μιλάει ο Δήμαρχος. Το έχετε καταλάβει; 

Δεν έχετε το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω, θέλω να πω όμως .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, συγνώμη, κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσε κανείς το λόγο; Σας παρακαλώ τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε και αύριο έχει κινητοποίηση. Κλείστε αύριο το 

Δήμο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω όμως ότι επειδή .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κλείστε αύριο το Δήμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. επειδή αυτός ο κόσμος εδώ έχει βρει, να το πω λαϊκά, 

αποκούμπι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι μια ελπίδα πλεόν η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, η εξυπηρέτηση του πολίτη σήμερα, η εξυπηρέτηση του πολίτη 

δεν την πετάμε έτσι στο δρόμο. Δηλαδή, δε θα κάνω απεργία να μοιράσω το 

σισίτιο ή στα παιδιά στους Βρεφονηπιακούς ή το άλλο, δε θα κάνω. Θα το 

λειτουργήσω για να βοηθήσω αυτόν τον κόσμο και θα κάνω την απεργία όπως 

πρέπει να φανεί στον Υπουργό. Μεταφορές μαθητών. Μεταφορές μαθητών, να 

τελειώνουμε. Η αρμοδιότητα για όλο το χρόνο εδόθη στην Περιφέρεια. Ολα τα 

δρομολόγια με οι συμβάσεις προηγουμένων ετών, όπως γινόντουσαν, θα γίνει 

από την Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια εμείς μόνο βοήθεια μπορεί να 

παράσχουμε. Θα συνεχίσουμε, ακούστε λίγο ρε παιδιά, ρωτήσατε κάποια 

πράγματα, για τις μεταφορές, δύο, τρεις, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη 

μεταφορά των μαθητών στα σχολεία που γινότανε από τους Δήμους πριν. Η 

Περιφέρεια θα συνεχίσει τις συμβάσεις που είχε τα περασμένα χρόνια μ' 

αυτούς τους ιδιοκτήτες τέλος πάντων των λεωφορείων. Δεν είμαστε 

υποχρεωμένοι εμείς για τίποτε άλλο. Για ό,τι κάναμε παλιά και μόνο αυτό. 

Οποιοδήποτε νέο δρομολόγιο ή προηγουμένων συμβάσεων είναι αρμόδια 

100% η Περιφέρεια  και να απευθυνθείτε, δεν μπορώ να ορίσω, δηλαδή έχω, 

παρανομώ και έχω ευθύνη σε μια μεταφορά μαθητών με πρωτοβουλία δική 

μου. Θα την κάνω άμα χρειαστεί, αλλά δεν είναι και σύννομο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Αναδασωτέα. Ποιο άλλο είναι τώρα; Α, για μελέτη 

Αγ.Αποστόλων. Κύριε Δέδε, γενικά φωνάζετε, αλλά το γκρέμισμα είναι εύκολο, 

το κτίσιμο είναι δύσκολο. Εχουμε, κάναμε στην προηγούμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η πρώτη πρόταση που ελέχθη από τους 
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Συμβούλους του Καλάμου είναι να μπούμε στη μελέτη των Αγ.Αποστόλων, 

κυκλοφοριακή ρύθμιση. Οπως και σε πολλά άλλα μέρη του Δήμου μας, η 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής έχει πάρει την απόφαση και θα την προχωρήσουμε 

σιγά σιγά, ό,τι χρειάζεται για να μπούμε γενικότερα σε κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στο Δήμο μας και δεν είναι μόνο στους Αγ.Αποστόλους, είναι σε 

πάρα πολλά άλλα μέρη που ζητήθηκε από διάφορους Συμβούλους της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ομόφωνα όλοι αποφάσισαν να προχωρήσουμε 

στη διαδικασία αυτή. Κύριε Αρμυριώτη, για τα αναδασωτέα, ευχαριστώ για την 

πληροφορία αυτή. Για 1 μήνα έχουνε δικαίωμα μου είπατε ή για 3; Α, 1 μήνα 

μετά την ανακήρυξη, ναι. Ναι, ναι. Για τα αναδασωτέα επειδή με ενδιέφερε το 

θέμα, είχα τοποθετηθεί στο Συμβούλιο πολλές φορές, μίλησα με τον Γενικό της 

Αποκεντρωμένης πλέον Διευθυντή και μου υποσχέθηκε ότι θα το δει με πολύ 

συμπάθεια το θέμα και του ζήτησα αποτελεσματικότητα επιτέλους, ιδιοκτησίες 

να χαρακτηρίζονται αναδασωτέα και να μην μπορούνε επί χρόνια να 

ξεμπλοκάρουν, ότι θα το δει με πολύ δύναμη και συμπάθεια το θέμα και θα το 

προχωρήσει. Αυτή ήτανε η θέση του Περιφερειάρχη που είναι και υπεύθυνος 

για μεγάλες αποφάσεις στο θέμα αυτό.  

 Είναι πολύ. Τι να κάνω τώρα εδώ πέρα; Να απαντήσω κάποια θέματα να 

μη με κυνηγάτε. Τώρα, ο κ.Καλύβας είπε για το έργο πάλι του Αυλώνα. Κύριε 

Κιούση, δέχομαι όσα είπατε για το ασθενοφόρο, οκ, η λειτουργία όμως, είναι 

σαν να μου λες τώρα ότι, δηλαδή μια μεταφορική εταιρεία εσύ και ένας 

οδηγός, δύο, κάνανε τρέλες. Τι να κάνεις; Εχει 50 οδηγούς στην εταιρεία σου. 

Αν ένα, δύο φανούν ανάξιοι του επαγγέλματος, δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να 

λειτουργεί η μεταφορική εταιρεία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Απευθείας, κάποιος είπε, άλλος, απευθείας ανάθεση, 

λέει, έργα 300.000, 340, λέει, κάνουμε απευθείας αναθέσεις εμείς, μεγάλα 
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έργα. Ενας διαγωνιζόμενος. Βρε παιδιά, η διαδικασία, αφού έχετε κάνει Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα εσείς που έχετε κάνει, είναι συγκεκριμένη, δεν μπορεί 

να ξεφύγει. Σήμερα μαλώνανε για μια λέξη 5 εργολάβοι για το θέμα του 

φωτισμού που είχανε διαγωνισμό, για μια λέξη μαλώνανε 5 εργολάβοι επί 2 

ώρες. Τι μου λέτε εμείς; Τι να κάνουμε εμείς; Τι να φωτογραφίσουμε εμείς; 

Αφού είναι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι ανακοινωμένο. Ερχονται και κάνουνε τους 

ανοιχτούς διαγωνισμούς. Τι έχει δουλειά ο Δήμος με το που θα πάει το έργο; 

Μα είναι δυνατόν; Κάνουνε ένσταση επί των θέσεων πρωτού γίνει καν η 

προκήρυξη .. γίνει κάποιο λάθος, κάποιοι εργολάβοι. Είναι ένας ανταγωνισμός 

ανοιχτός. Τι δουλειά έχουμε εμείς; Αν γίνει κάτι τέτοιο δε μένει τίποτε άλλο. 

Καταγγελίες έχουμε καμιά δεκαριά, είκοσι, προσφυγές στην Περιφέρεια. 

Εχουνε οι περισσότερες ακυρωθεί.  Μπορείτε να το κάνετε. Το να λέμε 

λόγια του άερα; Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Λέει ότι θα κάνω 20 μέρες δημοσίευση, 10 μέρες, 5, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ολα αυτά 

γίνονται και αν δεν επισυναφτούνε όλα τα χαρτιά στην Επίτροπο κλπ. δεν 

πληρώνεται κανείς. Είναι μια διαδικασία σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλη και 

ακολουθείται. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα.  

 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις φίλε Γιώργο θα το έκανα ανακοίνωση από 

πριν, αλλά ευκαιρία, δεν το έκανα, το ανακοινώνω τώρα. Αυτό το νούμερο που 

είπε η Αλέκα η Κοντογιάννη, 70.000 άτομα περάσανε, μάλλον πρέπει να είναι 

πραγματικό. Αυτό που έζησα στις 43 πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου 

Ωρωπού και το τι άκουσα γι' αυτά τα πράγματα στη σημερινή εποχή, όλες 

δωρεάν, 80.000, όταν ο Δήμος Ωρωπίων καθε χρόνο κατανάλωνε από 55, 60 

μέχρι 120, το budget του, ήτανε εκεί, για τα Αμφιάρεια μόνο για το Δήμο 

Ωρωπίων, και εμείς περίπου θα πάει 80.000 συν κάτι ΦΠΑ, τέλος πάντων, 

κάναμε 43 εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο και δεν πήγα σε μια περιοχή που να μην 

ήτανε ευχαριστημένοι, σε μια περιοχή που να μη μας είπανε ευχαριστώ, τι να 

πω δηλαδή; Να πω για τον Κόρο που τραγούδαγε, μέσα στη μέση, 90 χρονών 
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και γινότανε, δεν μπορούσε να χωρέσουνε μέσα στα Ζυγομάλια; Τι να πω; Για 

την Μποφίλου, για τον Μπάση 3.000 άτομα; Χαμός, όλος ο κόσμος. Είμαι πολύ 

ευχαριστημένος, πολύ ενθουσιασμένος, δεν το περίμενα, με εξέπληξε θετικά το 

Νομικό Πρόσωπο τόσο πολύ, που δεν το πιστεύω. Σε μένα και τον κόσμο. 

Συγχαρητήρια, απόλυτα, δεν τα χρειάζεται από μένα. Τα πήραμε από τον 

κόσμο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα συνεχίσουν αυτά. Αυτές οι επιτυχίες θα συνεχίσουνε, 

προσφορά στον κόσμο. Θα συνεχίσουνε. Μακάρι να έχουμε τέτοιες επιτυχίες. 

Για τις φωτιές δεν το συζητάω, έτσι; Για τις φωτιές δεν το συζητάω. Αμέσως 

τα πυροσβεστικά φεύγουν σφαίρα, από το Συκάμινο, από τον Αυλώνα, από τον 

Κάλαμο, από την Μαλακάσα ιδιαίτερα, εθελοντές, πυροσβέστες βρίσκονται σε 

10 λεπτά .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εδώ πάει η τσίπα, εδώ πάει η τσίπα. Αν δεν έχεις τσίπα τα λες αυτά 

που λες Δήμαρχε. Αν δεν έχεις τσίπα, τα λες αυτά, αλλά σε έχω στο παρακάτω 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν έχεις τσίπα πρέπει να ντρέπεσαι να τα λες αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια κ.Λίτσα. Επιβεβαιώνεστε άλλη μια φορά.  

ΛΙΤΣΑΣ: Στο θέμα που είναι για την πυρασφάλεια θα τα πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη μια φορά .. Είναι ποιόν αυτό αρχηγού παράταξης μάλιστα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, είναι ποιόν να μιλάτε ότι φύγανε τα πυροσβεστικά. Λέτε ψέματα, 

λέτε ψέματα αισχρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε το σόου που καταγράφεται, είναι φανταστικό. 

Πραγματικά, πραγματικά είμαστε απίθανοι με τη δική σας παρουσία.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερμηνεία μπορώ να κάνω από το λεξικό το τι σημαίνει 

τσίπα, γιατί το έχω σημειώσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τώρα, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω σκεφτεί πολλές, έχω σκεφτεί πολλές φορές .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε μ' αφήνετε. Τι να σας κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν γίνει τόσα άλλα. Τώρα πάμε στην ετυμολογία των λέξεων; 

Μετά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά, μετά, όταν ακούτε μια, όταν ακούτε μια πολύ μεγάλη 

επιτυχία της Δημοτικής Αρχής πετάτε κάποιες κορόνες, σας μάθαμε τώρα, 

εντάξει. Και σκέφτομαι και σκέφτομαι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στα πανηγύρια, είσαστε για τα πανηγύρια. Αυτό το λέω, είστε 

πρωταθλητές. 100.000 χαλάσατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σκέφτομαι ότι μάλλον δεν πρέπει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς πιστεύετε ότι δεν είστε τώρα κ.Λίτσα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. να σας απαντάω σε μερικούς.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν θα μπορείτε να πείτε ότι μαζί τα φάγαμε. Να το ξέρεις, γιατί εγώ 

δεν παραβρέθηκα σ' αυτά, ούτε εγώ στα τραπέζια ήμουνα μαζί σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα τι είναι αυτά κ.Λίτσα;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, ορισμένες συμπεριφορές είναι και θέμα 

δεοντολογίας. Εάν δεν έχουμε συναίσθηση του που βρισκόμαστε, τι να κάνει ο 

Πρόεδρος; Τι να κάνουμε; Να χειροδικήσω με τον κ.Λίτσα; Ε λοιπόν;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Για το επιχειρηματικό πάρκο δεν μας είπατε Δήμαρχε καθόλου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το τεχνολογικό πάρκο; 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, επιχειρηματικό ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κα Βαρνάβα τώρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να το δείτε, να το δείτε. Οχι, επιχειρηματικό πάρκο τύπου.. στα 

όρια του Δήμου Ωρωπού και της Τανάγρας. Εχετε υπ' όψιν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε όχι ο κ.Δήμαρχος. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εντάξει. Ευχαριστώ. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, το θέμα της Μαλακάσας, η οδοποιία θα έρθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο θέμα της Μαλακάσας με ρωτήσατε στο προηγούμενο 

Συμβούλιο και το έχω δώσει, είπα στους Νομικούς να δούμε τι θα κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειώσουμε, να καταγραφεί στα πρακτικά ότι στην αίθουσα 

προσήλθε ο συνάδελφος ο κ.Καραγιάννης. Αλλος συνάδελφος; Και ο 

κ.Παπαγιάννης.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, έκανα μια πρόταση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξαν οι ανακοινώσεις κα Κοντογιάννη και κ.Βασιλάκο. Εχουμε 

θέμα Σχολικής Επιτροπής, θα σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, όχι, όχι, πρέπει να απαντήσω .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 

Εφήβων. Σας έκανα μια πρόταση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόλυτα δεκτό, απόλυτα δεκτό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό να το φέρουμε στο Συμβούλιο.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόλυτα δεκτό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. να αποφασίσουμε πως θα οργανωθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόλυτα δεκτό. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και να γίνει αυτή τη χρονιά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βάλουμε τους νεαρούς πάνω να τους ακούσουμε. Απόλυτα 

δεκτό. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω στον κ.Βελτανιώτη γι' 

αυτό που είπε για το  Νομικό Πρόσωπο; Σε όλους δώσατε το λόγο. Σε μένα δε 

θα το δώσετε; Είσαστε προκατειλημμένος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε άλλο κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Είναι απλές οι ερωτήσεις και τελείωσε. Λοιπόν, κ.Βελτανιώτη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Βελτανιώτη. Θα απαντήσετε, θα σας παρακαλέσω, 

ουδέτερα.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ουδέτερα, εντάξει, προς την αντιπολίτευση. Για το ποιος 

αποφασίζει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε την απάντηση σας κ.Βασιλάκο και μην κάνετε διάλογο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αποφασίζει, στο ερώτημα, ναι, της αντιπολίτευσης ποιος 

αποφασίζει. Γνωμοδοτεί η Επιτροπή Διαγωνισμού και αποφασίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο τι θα γίνει. Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε η συνεδρίαση εκείνη τη 

συγκεκριμένη μέρα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, αρρώστησε ο Νομικός μας Σύμβουλος. Στο άλλο ερώτημα, κάτι, 

γιατί έγινε άλλος, δεύτερος διαγωνισμός; Εντάξει, κάποιες παραπληροφορία 

έχω ακούσει και εγώ διάφορες εικασίες, κάποιος ότι εκβιάζει την Σχολική 

Επιτροπή, καποιος ότι είναι ο προηγούμενος κάτοχος παράνομα, που κατείχε το 

κυλικείο, εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει και άλλο κατάστημα δίπλα, διάφορα 

ακούγονται. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι στερείται το σχολείο κυλικείο 
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αυτήν τη στιγμή και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή πρέπει να 

αποφασίσουμε πολύ σύντομα μάλιστα γι' αυτό το πράγμα. Πάντως τα παιδιά 

την πληρώνουνε αυτήν τη διαμάχη του παλιού καθεστώτος, έτσι; με το θέμα 

το πληρώνουν τα παιδιά ουσιαστικά και όχι η απώλεια εσόδων που έχει η 

Σχολική Επιτροπή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΕΛΤΙΑΝΩΤΗΣ: Ο διαγωνισμός γιατί δεν έχει γίνει κ.Βασιλάκο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη, τα ερωτήματα είναι πολλά. 

Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σας απάντησα. Ο διαγωνισμός έχει γίνει, ο διαγωνισμός έχει 

γίνει. Σας αρέσει εσάς, δεν αρέσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, σας παρακαλώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχει γίνει ο διαγωνισμός. Η Επιτροπή Διαγωνισμού .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες)            

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Βασιλάκο και κ.Βελτανιώτη. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σας αρέσει δε σας αρέσει, ο διαγωνισμός έχει γίνει. Ο 

διαγωνισμός δεν πάει με απευθείας αναθέσεις κ.Βελτανιώτη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αντε μπράβο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ. Δεν εκβιάζεται η Σχολική Επιτροπή από κανέναν, 

δεν θα το πάρουνε με απευθείας αναθέσεις. Δεν θα γίνουνε αυτά που θέλετε 

εσείς. Τελείωσε η ιστορία. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ρε Βασιλάκο τι είναι αυτά που λες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Το κυλικείο ήταν παράνομο, έφυγε με δικαστική απόφαση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ.Βασιλάκο τώρα δε βοηθάτε το Συμβούλιο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Λοιπόν, μην προκαλείτε, μην προκαλείτε. Μόνο αυτό. Μην 

προκαλείτε. Μην προκαλείτε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, σταματήστε και εσείς. Εκλεισε το θέμα.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να μην προκαλείτε, μην προκαλείτε. Ηταν ένα παράνομο 

κυλικείο, έφυγε από μέσα και προκαλούνε διάφοροι, εγώ δε λέω ότι το κάνει ο 

κ.Βελτανιώτης, ίσα ίσα, αλλά την πληρώνουνε τα παιδιά, την πληρώνουνε τα 

παιδιά άνευ λόγου και αιτίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε χειμαρώδης, να μπούμε στα θέματα του Συμβουλίου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Η Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει γίνει 

κ.Βελτανιώτη. Το αν θα είναι έγκυρος ή όχι, θα το αποφασίσει η Επιτροπή 

Διαγωνισμού και το .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και γιατί έγινε δεύτερος; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τελείωσε η ιστορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κύριε, εντάξει, έκλεισε το θέμα.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιος διαγωνισμός; Αυτός που έκανε ο Διευθυντής σχολείου; Σε 

παρακαλώ. Αυτά είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, κλείστε το θέμα, επιτέλους. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι θέματα της Σχολικής Επιτροπής. Δεν μπορείτε εσείς.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, αφήστε επιτέλους. Να προχωρήσει το 

Συμβούλιο. Ξέρω ότι δε θέλετε να γίνει Συμβούλιο γιατί αυτό δείχνετε. Δε 

δείχνετε κάτι άλλο. Αφήστε να πάμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι σημαντικό. Οταν προκηρύσσεται ένας διαγωνισμός, 

προκηρύχθηκε παράνομα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνείτε κ.Βελτανιώτη, το καταλαβαίνω .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιος διαγωνισμός προκηρύχθηκε; Ποιος διαγωνισμός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ακούστε κάτι. Κύριε Βελτανιώτη, ακούστε 

κάτι. Μπορεί .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιος διαγωνισμός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιος διαγωνισμός; Αυτό που θέλετε εσείς; Αυτά τα παράνομα 

έγγραφα που .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αυτός είναι ο διαγωνισμός εννοείτε μήπως; Για κοιτάξτε γιατί ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αυτή κατάσταση; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Προσέχτε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό γιατί εδώ γίνεται .. Κύριοι 

συνάδελφοι, κ.Λίτσα θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ τη γνώμη μου 

επιτέλους; Μπορεί και εσείς και ο κ.Βελτανιώτης και ο κ.Δέδες και οι πάντες να 

διαφωνούμε με την απάντηση που δίνει κάποιος συνάδελφος. Αυτή όμως είναι 

η απάντηση και η διαδικασία δεν προβλέπει διάλογο, το ξέρετε πολύ καλά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε, υπάρχει, υπάρχει κανόνας το πως θα δώσει ένας 

Σύμβουλος την απάντηση του; Αυτό θέλω να μου απαντήσετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπήρξε σοβαρή καταγγελία περί εκβιασμών και ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λέω όχι κ.Γιασημάκη, δε λέω όχι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό είναι θέμα που πρέπει να αναφερθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και να αναλυθεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα και την ευθύνη την 

έχετε Πρόεδρε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν διαδικασίες για όλα αυτά και θα γίνουν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, όταν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λύνονται όλα τα θέματα μέσα στις ανακοινώσεις. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, αλλά όταν καταγγέλεται κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

υπεύθυνος είσαι εσύ για το που θα πάει και εδώ υπάρχει καταγγελία ..     

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συγνώμη. Κύριε Γιασημάκη, κ.Γιασημάκη, όλα αυτά γίνονται από 

συγκεκριμένα κέντρα και για συγκεκριμένους λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί .. Κύριε Βασιλάκο, σας παρακαλώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σας το ξανάπα, ο μόνος που την πληρώνει σ' αυτήν την ιστορία 

του Καπανδριτίου, δηλαδή έχει γίνει, μπορεί να γράψουμε και τεύχη, λοιπόν, 

είναι τα παιδιά τα ίδια. Κανένας άλλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αν έχουμε φτάσει σε σημείο να εκβιάζουμε για ένα κυλικείο, 

γινόμαστε ρεζίλι. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Το να χάσει χρήματα, το να χάσει χρήματα η Σχολική Επιτροπή 

και έσοδα, συγνώμη, όπως τα είχανε επί χρόνια εκεί πέρα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, θα αφήσετε να προχωρήσει το Συμβούλιο; Δεν 

τελειώνει αυτό το γαϊτανάκι, επιτέλους. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, μπορείτε να έρθετε στο Διοικητικό Συμβούλιο να 

ακούσετε. Δεν είναι κακό, δεν απαγορεύεται. Μπορείτε να έρθετε στην 

Επιτροπή να ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Γιατί; Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι παράνομο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θέλετε να σας καλέσω εγώ προσωπικά; Εγώ θα σας καλέσω. 

Προσωπικά. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για δήλωση παράστασης Πολιτικής 

Αγωγής και ορισμός δικηγόρου σχετικά με τις χωματερές στη θέση 

Μπουρδέχτι και Φυτό της Κοινότητας Συκαμίνου. 

 

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

 Την εισήγηση του θέματος την έχει ο νομικός, ο κ.Καραμέτος. Ορίστε 

κ.Καραμέτο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πρέπει να ενημερώσω το Σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 

99 του Νόμου 3463 ο κ.Ρούσσης δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση του 

θέματος. Ναι, σας διαβάζω κ.Ρούσση. Ακούστε με. Δημοτικός Σύμβουλος δεν 

μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως 
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Δημοτικού Συμβουλίου και στη συζήτηση και στην κατάρτιση αποφάσεως ή να 

συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για 

θέμα, που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον ο ίδιος ή συγγενείς του 

έστω Β' βαθμό εξ αίματος ή εξ .. έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο Κώδικας το 

λέει. Οταν κάποιος συνάδελφος έχει θέμα .. Εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένος 

να εφαρμώσω τον Κανονισμό. Ωραία. Το λόγο για το συγκεκριμένο θέμα 

πρωτού.. Θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση. Διαδικαστικά. Σας ακούμε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Επειδή εδώ δεν είμαστε μόνο Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάρχει και 

ακρωατήριο, εγώ θα παρακαλέσω το Σώμα να με αφήσει να πω αυτά που έχω 

να πω και αν θέλετε, να καταγραφούν και να μην ψηφίσω. Δεν με ενδιαφέρει 

τότο η ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται κ.Ρούσση. Είναι .. Ακυρώνεται η απόφαση.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ωραία, επειδή δε θέλω να ακυρωθεί η απόφαση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση; Κάντε την. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτά που έχω να πω, έχω πολλά να πω, αλλά μέσα σε 2 λεπτά θα 

τα είχα πει όλα, τώρα εσείς δε θέλετε να τα πω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, θα 

μπορούσατε να μ' αφήσετε να τα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το λέω; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δε μετέχω στην ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το λέω ή ο Νόμος το λέει; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δε θα μετέχω στην ψηφοφορία, αφού είναι το θέμα σας αυτό και 

εγώ είχα σκοπό να μη μετέχω στην ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διαβάσω, στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση 

αποφάσεως. Δηλαδή και στην ψηφοφορία. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Ωραία. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε όμως μια παρένθεση. Είναι 

πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να ακουστώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγώ σας είπα, κάντε μια δήλωση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πρέπει να ακουστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε μια δήλωση, ό,τι έχετε να πείτε, πείτε το. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν έχω να κάνω μόνο μια δήλωση, έχω να πω τρία, τέσσερα 

πραγματάκια. Ετσι; Εκτός;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου και διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, για να είμαστε και συνεπείς, μισό λεπτό, 

τώρα ξεκινάει το θέμα, το οποίο, ξαναδιαβάζω είναι : Εξουσιοδότηση στο 

Δήμαρχο για δήλωση παράστασης Πολιτικής Αγωγής και ορισμός δικηγόρου 

σχετικά με τις χωματερές στη θέση Μπουρδέχτι και Φυτό της Κοινότητας 

Συκαμίνου, και επαναλαμβάνω, είναι εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για δήλωση 

παράστασης Πολιτικής Αγωγής.  

Δε λύνουμε το θέμα επί της ουσίας και δεν είμαστε δικαστήριο εδώ.  

Αυτό είναι το θέμα μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη. Εκανα, άκουσα σήμερα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνει την εισήγηση .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακουσα σήμερα, βουϊζουν τα αφτιά μου, δεν καταλαβαίνω, ότι 

είμαι ψεύτης, ότι έχω δόλο, είναι προμελετημένα, αισθάνθηκα ότι είμαι 

κατήγορος, ότι έχω κάνει ένα τεράστιο έγκλημα μ' αυτά που ελέχθησαν. Το 

έγκλημα το δικό μου ποιο είναι δηλαδή; Το ότι έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

μια, δύο, τρεις φορές τα αποτελέσματα των αυτοψιών; Δεν έχω πάρει θέση. 

Δεν έχω μιλήσει εγώ για το θέμα πουθενά. Δεν έχω εκφράσει άποψη. Αν 
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θυμάστε, σας είπα, αν θυμάστε, σας είπα επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το 

θέμα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η REAL NEWS δεν είναι, με πήρε τηλέφωνο και αυτό το 

καταπέλτης είναι δικιά του λέξη. Εγώ του είπα, θέλω την αλήθεια και θα πω 

την αλήθεια στο δικαστήριο. Το καταπέλτης, μια τηλεφωνική επικοινωνία με 

κάποιον δημοσιογράφο καθορίζει αυτό το τεράστιο θέμα που 10- 15.000 ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, τώρα σεβαστείτε τη διαδικασία. Κάνατε μια 

έκκληση στο Συμβούλιο, δε συμμετέχετε .. Ναι, μπορείτε να αποχωρήσετε. 

Υπάρχουν και συνάδελφοι της παράταξης που θα σας εκπροσωπήσουν. Επί της 

ουσίας όμως στο θέμα, δε νομίζω ότι θα έχετε και αντίρρηση για την 

εξουσιοδότηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήθελα ποτέ, δεν ήθελα ποτέ να μπω στο θέμα. Δεν ήθελα 

ποτέ να κρίνω εγώ αυτό το θέμα. Με τίποτε. Θα ήθελα να μείνουμε στα χαρτιά 

τα οποία υποχρεωτικά, ο Δήμος δεν έχει κάνει καμία καταγγελία, αλλά απλά 

είναι υποχρεωμένος εκ του Νόμου να υπερασπίσει τα συμφέροντα όλων των 

δημοτών σε οποιαδήποτε περιβαλλοντολογική υποβάθμιση και ζημία και πιθανή 

και όλα αυτά, είμαι υποχρεωμένος, πάω για παράβαση καθήκοντος άμα δεν 

παραστώ στο δικαστήριο όταν συμβαίνουν αυτά στο Δήμο μας. Οταν δεν 

εκπροσωπώ τα συμφέροντα του Δήμου μας, εγώ πάω για παράβαση 

καθήκοντος. Δεν κάνω τίποτε άλλο από το υποχρεωτικό. Δεν έχω τοποθετηθεί 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε τι είμαι ψεύτης; Σε τι; Με δόλο; Αφού δεν έχω 

τοποθετηθεί. Απλά έχω διαβάσει, πάρτε τα πρακτικά όλες τις φορές πο 

μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Δεν τοποθετήθηκα. Αν τοποθετηθώ, θα είμαι πολύ 

δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος.  
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 Εάν έρθει η ώρα να τοποθετηθώ, η αλήθεια είναι σκληρή πολύ σ' αυτό 

το θέμα. Δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό που λέω, ειλικρινά λυπάμαι 

και δεν ταιριάζει σε μένα ποτέ αυτό. Εχει περάσει 1,5 χρόνος και δεν έχω κάνει 

κανένα χαρτί, καμία καταγγελία και δέχομαι βομβαρδισμό καταγγελιών και 

προσφυγών παντού. Γιατί δεν το λέει, δε μου το λέει, δεν το έχω κάνει, δεν 

έχω κάνει κανένα χαρτί εγώ. Ολα αυτά ακολουθούν ένα δρόμο που 

ακολουθήθηκε χωρίς τη γνώμη ή την άποψη του Δήμου. Τι λέτε τώρα για δόλο 

και ψεύτες και κλέφτες; Το πρόβλημα είναι στο Δήμο μας ένα, δύο, τρία. Είναι 

βιομηχανικά απόβλητα; Ναι. Είναι ελεγμένος όλος ο χώρος, τα εκατοντάδες, τα 

χιλιάδες κυβικά βιομηχανικά απόβλητα θαμμένα, 50, 100 μέτρα δίπλα από τον 

Ασωπό, αποδεδειγμένα το πόσο κινδυνεύουν; Κάνανε 3 τομές. Μας λένε, οι 

επιθεωρητές, δεν τα λέω εγώ, ότι ψάχτε το όλο, διερευνήστε το όλο τι έχει 

από κάτω. Ανοίχτε το όλο. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό παίρνω θέση, θα 

ανοιχτεί όλο. Θα διερευνηθεί όλο, θα πρέπει να το κάνουμε. Ηδη, όπως λέτε, 

θα επιδοτηθεί, θα επιδοτηθεί από την Περιφέρεια, έχω πάρει την εγγύηση ότι 

θα γίνει ανάπλαση εκεί. Θα φύγουν όλα. Θα γίνει περιβαλλοντική ανάπλαση της 

περιοχής, αλλά μας λέει το .., το χαρτί αυτό, 6, 7 σελίδες που είναι 

ανακοινώσιμο σε σας, που εδόθη φωτοτυπία, 7 σελίδες, μας λέει το εξής: ότι σ' 

αυτόν το χώρο, καταλήγει το .. μετά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, 

μετά από τις αυτοψίες, μετά από τις χημικές αναλύσεις του Ι.Γ.Μ.Ε., μας λέει 

το εξής, εκεί είναι θαμμένα μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων.  

 Εν δυνάμει επικινδύνων .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν δυνάμει επικινδύνων, επικινδύνων στο μέλλον, με 

δυνατότητα να είναι επικίνδυνα στο μέλλον, και πρέπει κύριοι αυτά τα 

βιομηχανικά απόβλητα να διερευνηθούν πλήρως, να φύγουν, γιατί είναι 

πιθανώς επικίνδυνα. Το πόσο επικίνδυνα δεν το ξέρει κανείς, ακόμη, απόλυτα, 
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ούτε θα το μάθει, αν θέλετε την ιατρική μου άποψη, εύκολα, ούτε θα το μάθει 

ποτέ, το πως παρουσιάζονται τα διάφορα ιατρικά φαινόμενα και ασθένειες 

κανείς δεν .. απόλυτα. Δεν το ξέρουμε. Σημασία έχε ότι εμείς θα πρέπει να 

προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τα συμφέροντα των δημοτών μας. 

Λυπάμαι πάρα πολύ Θωμά, λυπάμαι πάρα πολύ που έχω μπει σ' αυτήν τη 

διαδικασία, λυπάμαι πάρα πολύ προσωπικά. Δεν την ήθελα αυτήν τη διαδικασία 

να μου τύχει την καριέρα μου, σαν Δήμαρχο. Δεν το θέλω. 3, 4 στρέμματα με 

βιομηχανικά απόβλητα δίπλα στον Ασωπό, να διαχειρίζομαι εγώ τέτοια θέματα 

σήμερα, όταν καιγόμαστε να σιτίσουμε ένα Δήμο δύσκολο, τον πιο δύσκολο 

στην Ελλάδα και να ασχολούμαι με τέτοια θέματα και δίπλα από την πλατεία 

του Συκαμίνου, 10 στρέμματα, 10 στρέμματα χωματερή ιδιωτική με σκουπίδια, 

μέχρι στιγμής ευρεθέντα δίπλα στο Συκάμινο, 100 μέτρα. Δεν είναι 

περιβαλλοντολογική υποβάθμιση; Τι μπορεί να κάνουμε εμείς; Εγώ τα .. Τα 

έφτιαξα, τα δημιούργησα; Πήγα εγώ απευθείας ποτέ στους επιθεωρητές και 

είπα, ελάτε κύριοι, ψάχτε.  

 Σήμερα πήρανε 10 τηλεφωνήματα οι επιθεωρητές να ψάξουν εμένα για 

το σκουπίδι του δημότη, για το κλαδί του και εγώ δεν πήγα για τα εν δυνάμει 

επικίνδυνα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην μπαίνεις στη διαδικασία, μην τα μπερδεύεις. Μην τα 

μπερδεύεις. Τα επικίνδυνα .., τα τοξικά απόβλητα είναι υποδιαίρεση των 

επικινδύνων. Αστο το θέμα. Μην ασχολείσαι. Μην λες, σου λέω, πολλά 

πράγματα σ' αυτά τα θέματα. Ναι, άμα θέλεις, γνώμη μου. Στο έχω ξαναπεί. Τα 

τοξικά είναι υποδιαίρεση των επικινδύνων. Αν χαρακτηριστεί κάποιο επικίνδυνο, 

μπορεί να είναι τοξικό, μπορεί να είναι χημικό ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Ρούσση, σας παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα μπούμε τώρα, δε θα μπούμε τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κ.Δήμαρχε, να προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα μην πάμε.. 

Στο θέμα. Εχει ξανασυζητηθεί το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εγώ δε θα μιλούσα καθόλου. Απάντησα στο ψεύτη, στο 

δόλος κλπ. Δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω 

καθόλου, όπως δε μίλησα ποτέ. Αλλά να μην έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό το θέμα 

και να ακούω αυτά; Και όλος ο κόσμος, να γίνει πανελλαδικό θέμα, όλη η 

Βουλή να έχει ασχοληθεί δέκα φορές, με επερωτήσεις, με Περιφέρεια, το ένα, 

το άλλο και να τα ακούμε κιόλας; Δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω 

το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το έγκλημα έχει τελεστεί. Δεν αμφιβάλλει 

κανένας και δε θα αμφιβάλλει ποτέ. Αυτό είναι έγκλημα, είτε εν δυνάμει, είτε 

λιγότερο, είτε περισσότερο, είτε μη τοξικά, ή χημικά ή τοξικά ή μεθάνιο ή 

αμμωνίες, είναι έγκλημα για τον τόπο μας. Είναι τελειωμένη ιστορία. Λιγότερο 

ή περισσότερο όμως, συμφωνώ. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Θα το δείξω εγώ; 

Θα γίνει ολόκληρη περιβαλλοντολογική μελέτη, εκατομμύρια ευρώ πιθανώς, να 

πάει πάνω από εκατομμύριο ευρώ η μελέτη αποκατάστασης, η διερεύνηση, η, 

η, η, όλα αυτά τα πράγματα, να ξεπεράσει το εκατομμύριο, να πάει στο διεθνή 

διαγωνισμό για να αποκατασταθεί. 

 Αυτά βέβαια κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να γίνει ένα έγκλημα να μη 

φταίει. Εκεί είναι τα βιομηχανικά απόβλητα, όποιος θέλει να πάει να τα δει. 

Βιομηχανικά λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνα. Ναι, συμφωνώ. Είναι εκεί 

όμως, περιμένουνε. Εκατοντάδες κυβικά βιομηχανικά απόβλητα. Η εκτίμηση, η 

εκτίμηση των επιστημόνων είναι ότι είναι σε 3 στρέμματα περίπου, τόσο 

βάθος, και δε μιλάμε για βιομηχανικά απόβλητα επιφανειακά, κάποιος πήγε, 

έσκαψε με μπουλντόζα, τα έβαλε και τα σκέπασε. Δεν τα πετάξανε και φύγανε, 

να πεις σε ένα λεπτό τα πετάξανε. Εχει γίνει μια διαδιακασία εκεί πέρα. Και δεν 

έχω μιλήσει ποτέ και δεν έχω μιλήσει ποτέ. Γιατί είναι μια διαδικασία που δεν 
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την ανακάλυψα εγώ. Δεν την πρότεινα εγώ σε κανέναν. Δεν φώναξα κανέναν. 

Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Παράσταση, ξε-παράσταση του Δημάρχου, καλός ή 

κακός Δήμαρχος, ο χειρότερος Δήμαρχος είμαι, αυτή όμως η αλήθεια πρέπει να 

λάμψει. Διαφωνείτε; Διαφωνείτε ότι εκεί υπάρχει μια παράβαση τεράστια; 

Διαφωνείτε ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος; Οτι θα πρέπει από 

μικτότερη ή μεγαλύτερη ευθύνη, για μένα φταίνε πολλοί, δε φταίει ένας, 

μετρημένες οι ευθύνες όμως. Από μια σιωπή για το μεροκάματο του, έστω τη 

μεγάλη ευθύνη γι' αυτόν που το έκανε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ούτε ο Ξανθόπουλος δεν τα έλεγε έτσι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελαττωμένες συνειδήσεις και εξαγοράσιμες δεν μπορεί να μην 

υπάρχουν σ' αυτό το μεγάλο έργο εκεί, στο μεγάλο έργο της 

περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης δίπλα από το Συκάμινο και από την πλατεία 

Συκαμίνου. Επειδή έχω υποστεί πολλά, δε θα μιλούσα καθόλου, δεν το θέλω 

καθόλου, με απειλεί ο Λίτσας και που είσαι ακόμα, λες και πήγα και τα έριξα 

εγώ ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω στοιχεία Δήμαρχε ότι λειτουργούσες τη χωματερή. Είχες 

σηκώσει και ένα κωλόχαρτο και το κουνούσες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω και πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λειτουργούσες τη χωματερή και πανηγύριζες για το χαρτί που πήρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για μένα τη λειτουργούσες; Και εγώ προσωπικά θα σε πάω στα 

δικαστήρια γιατί δεν ξέρω ποιος τα έχει ρίξει και πότε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Πολύ φοβάμαι ότι το έχεις κάνει Δήμαρχε, πολύ το φοβάμαι. Πότε τα 

έριξες; Οταν τη λειτουργούσες; Τα θυμάσαι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μήπως .. ; Σαν αρχηγός παράταξης Σύμβουλος 

συμπεριφέρεστε ή χούλιγκαν εδώ στο Συμβούλιο; Εχετε ξεπεράσει .. Η 

συμπεριφορά είναι απαράδεκτη κυριολεκτικά, απαράδεκτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε παιδιά, ακούστε πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Βελτανιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κρίμα, κρίμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς τα ρίξαμε και η καταγγελία το δικαστήριο που έγινε, είναι 

από καταγγελία του '10. Η καταγγελία που έγινε και έγινε το δικαστήριο είναι 

από προσφυγή του '10.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το '10 δε βρήκαν τίποτα. Οταν ήσουν Δήμαρχος βρήκανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κύριε, αφήστε τώρα, ησυχάστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα το δεις το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόταση δεν αντέχετε, πρόταση. Κύριε Ρούσση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, εμείς τα ρίξαμε τα βιομηχανικά;   

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ δε βάζω το χέρι στη φωτιά για κανέναν. Οποιος τα έχει ρίξει 

Δήμαρχε, γιατί ήσουν και εσύ Δήμαρχος και λειτουργούσε η χωματερή, να πάει 

στο δικαστήριο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπράβο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είτε είναι ο φίλος μου ο Ρούσσης, είτε μπορεί να είσαι και εσύ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίως εμένα θέλω να με πάτε. Εμένα να πάτε στο δικαστήριο. 

Εχω μεγάλη ευθύνη. Οταν 15 Ιανουαρίου πήγαμε να .. κλαδιά, 15 μέρες είχαμε 
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παραλάβει και μας κλείσανε το δρόμο. Τέλος πάντων, δε θέλω να μπούμε στη 

διαδικασία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε στο θέμα που είναι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν  πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε δίκη. Δεν 

πρέπει να μπούμε, κακώς, εγώ νόμιζα θα πεις κάτι άλλο. Εγώ νόμιζα θα πεις 

κάτι άλλο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ερωτήσεις κ.Χασιώτη; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Καραμέτο έχετε το λόγο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας σας ότι όπως σας είπε και ο 

Δήμαρχος σήμερα στο Συμβούλιο δε δικάζεται κανείς, δε γίνεται καμία 

διαδικασία .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καραμέτο, από υπάλληλο του Δήμου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, επιτέλους. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πολιτική δε δέχομαι από υπάλληλο που πληρώνει ο Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από υπάλληλο που πληρώνει ο Δήμος πολιτική δε δέχομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διαβάστε το κείμενο μόνο, σας παρακαλώ. Πολιτική δε δέχομαι. Την 

πολιτική θα την κάνουμε εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ διαβάστε την εισήγηση. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι σήμερα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα σας παρακαλέσω άλλη φορά, για να μη 

φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις, να μην το ξανακάνετε. Θερμή παράκληση.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Σήμερα, το θέμα που έρχεται δεν αφορά στην ουσία της 

υπόθεσης στο να γίνει δικαστήριο, να βγει απόφαση, να καταδικάσουμε ή να 

απαλλάξουμε κάποιον. Υπάρχει μια διαδικασία ποινική η οποία έχει ξεκινήσει 

από αρκετά παλαιά, από το 2010, με αυτοψίες επιθεωρητών περιβάλλοντος 

στις 2 χωματερές, Μπουρδέχτι και Φυτό, οι οποίες διέγνωσαν ότι 

λειτουργούσαν παράνομα κάποιες χωματερές και υπήρχαν μέσα σκουπίδια, 

μπάζα και κάποια απόβλητα τα οποία δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Ξεκίνησε 

λοιπόν με πρωτοβουλία των επιθεωρητών περιβάλλοντος και κατέληξε στο να 

παρεπεμφθεί ο κ.Θωμάς Ρούσσης με τον αριθμό ΙΓ2011/13729 κατηγορητήριο 

του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, να δικάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου 

2012, πριν από λίγες μέρες, ενώπιων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών για παράβαση περιβαλλοντικών διατάξεων. Δε θα σας τις επαναλάβω, 

είναι μέσα στην εισήγηση και όπως είναι και στο .. Ορίστε; Εγώ μπορώ να τις 

διαβάσω κιόλας, γιατί είναι μέσα στην εισήγηση, είναι μέσα στην εισήγηση. Το 

μόνο που θέλω να πω σε σχέση με αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση αφορά το κατηγορητήριο. Ετσι δεν είναι κ.Καραμέτο; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εισήγηση δεν έχουμε πάρει.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν πριν, απλά να πω ότι το 

κατηγορητήριο το συγκεκριμένο αναφέρει την ύπαρξη τοξικών αποβλήτων. 

Αυτό στην παρούσα διαδικασία είναι τελείως αδιάφορο. Θα το κρίνει ο 

δικαστής που θα κληθεί να δικάσει όποτε δικάσει. Στο δικαστήριο λοιπόν αυτό 

ο Δήμος, επειδή έχει εύλογο έννομο συμφέρον, το οποίο θα σας το εξηγήσω 
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και αργότερα, στην πορεία της εισήγησης, δια του Δημάρχου του δήλωσε 

παράσταση πολιτικής αγωγής, παρότι δεν είχε ληφθεί απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως χρειάζεται, όπως είναι απαραίτητο με βάση τη νομολογία 

των ποινικών δικαστηρίων, για να παρασταθεί Δήμος νόμιμα, νομότυπα σε 

ποινική διαδικασία, για παράσταση πολιτικής αγωγής. Παρόλα αυτά, ο Δήμος 

δια του Δημάρχου παρέστη στη διαδικασία επικαλούμενος κάποια επείγουσα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, κ.Ρούσση. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Σιγά σιγά, ένα λεπτό, θα σας τα πω όλα, θα σας τα πω όλα. 

Δήλωσε με δική του απόφαση παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω επικειμένου 

κινδύνου, δηλαδή ότι είχε φτάσει η ημερομηνία του δικαστηρίου και δεν είχε 

προηγηθεί Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο να τον εξουσιοδοτεί προς τούτο, έγινε 

δεκτή η παράσταση του και αναβλήθηκε εν συνεχεία το δικαστήριο, διότι 

κρίθηκε σκόπιμο να κληθούν, απαραίτητο να κληθούν, ουσιώδεις μάρτυρες 

κατηγορίας, η κα Καραβασίλη και δε θυμάμαι και κάποιος άλλος, κάποιος άλλος. 

Αναβλήθηκε λοιπόν το δικαστήριο για της 16 Σεπτεμβρίου 2003, οπότε και θα 

συνεχιστεί και η διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: 2013 είπα, νομίζω. Του 2013. Ο λόγος που το συζητάμε 

σήμερα είναι διότι πρέπει η απόφαση του Δημάρχου και η δήλωση παράστασης 

Πολιτικής Αγωγής που έγινε στο δικαστήριο, επειδή υπήρχε κίνδυνος από την 

αναβολή της απόφασης αυτής και όχι του δικαστηρίου, υπήρχε κίνδυνος από 

την αναβολή της απόφασης του Δημάρχου, είναι το ότι, για να είναι έγκυρη η 

απόφαση αυτή, πρέπει να επικυρωθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση είτε 

του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε της Οικονομικής Επιτροπής.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ο "Καλλικράτης", ο "Καλλικράτης". Θα σας το πω ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Οι 

ερωτήσεις θα γίνουν μετά. Μετά οι ερωτήσεις. Κύριε Κιούση. Κύριε Κιούση, την 

ερώτηση, μπορείτε να κάνετε ερώτηση μετά. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Θα σας την πω στην πορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Θα σας το πω στην πορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπετε κάτι πολιτικό; Κύριε Εισαγγελέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, βλέπετε κάτι πολιτικό τώρα εδώ; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω; Οταν ο κ.Βελτανιώτης λειτουργεί και εγώ δεν ξέρω 

πως και εσείς κ.Λίτσα. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Θεωρώ αναγκαίο να σας κάνω μια μικρή.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως να προστατευτούμε; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Μια μικρή περίληψη του τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή αυτή, για 

να σας εισηγηθώ το τι καλείστε να αποφασίσετε. Και η εισήγηση μου είναι η 

εξής: ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ενέργειες του 

Δημάρχου οι οποίες έγιναν ενόψει του δικαστηρίου αυτού, δηλαδή τη δήλωση 

παράστασης Πολιτικής Αγωγής, που έγινε κατά την 3η Σεπτεμβρίου του 2012, 

στο δικαστήριο αυτό, προκειμένου να είναι έγκυρη. Δεύτερον, να 

εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής για 

λογαριασμό του Δήμου στη δίκη την μετ' αναβολή, η οποία ορίστηκε για τις 16 

Σεπτεμβρίου 2013 και τρίτον να οριστεί δικηγόρος για την υπεράσπιση των 
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συμφερόντων του Δήμου, ο κ.Γιώργος Γιαννακόπουλος με αμοιβή μεγαλύτερη 

της ελάχιστης, στο ποσό των 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 230 ευρώ, σύνολο 1.230 

ευρώ.  

 Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για τη σκοπιμότητα της παράστασης 

Πολιτικής Αγωγής του Δήμου στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Οπως σας είπε και 

ο Δήμαρχος, ο Δήμος δεν ξεκίνησε καμία διαδικασία, η διαδικασία ξεκίνησε από 

τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κατέληξε σε αυτό το δικαστήριο, το οποίο 

βεβαίως δεν έχει βγάλει ακόμα απόφαση και δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα 

θέμα να θεωρηθεί .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Βελτανιώτη. Δεν μπορείτε να .. ; Χρησιμοποιείστε, 

υπάρχει και πιο κόσμια γλώσσα. Λέει ψέματα ο ένας, λέει ψέματα ο άλλος. Θα 

πάρετε το λόγο κύριε μετά.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ενα λεπτό να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο,τι παρατήρηση έχετε, θερμή παράκληση, τελειώνει ο 

κ.Καραμέτος. Σε ένα λεπτό τελειώνει ο κ.Καραμέτος. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ξεκίνησε λοιπόν χωρίς πρωτοβουλία του Δήμου. Ο Νόμος, ο 

Νόμος, συγνώμη, να τελειώσω την εισήγηση και θα απαντήσω, θα απαντήσω 

μετά και στις ερωτήσεις. Ο Νόμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος το κρίνει; Εσείς κ.Βελτανιώτη; Καμία πολιτική δεν κάνει ο 

υπάλληλος. Ανακοινώνει γεγονότα. Αφήστε τώρα κ.Βελτανιώτη, αφήστε.  
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Αφήστε να τελειώσω. Μπορεί να ακούσετε και άλλα να μου 

κάνετε παρατηρήσεις μετά. Θα απαντήσω μετά ή εγώ ή ο Δήμαρχος. Να 

ολοκληρώσω απλά επειδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα νομικά κ.Βελτανιώτη, στα νομικά .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: .. θα ήθελα να σας πω ένα σημείο μόνο το οποίο νομικά είναι 

σημαντικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Νόμος, το άρθρο 28, παρ. 7 του 

Νόμου 1650/86 που αφορά περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα και εκεί 

προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις, για παράβαση διατάξεων του 

συγκεκριμένου Νόμου, δίνει ένα μεγάλο προνόμιο στο ελληνικό δημόσιο και 

τους ΟΤΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια περιβαλλοντική παράβαση οι 

ΟΤΑ, για να μιλήσω για εμάς, έχουν τη δυνατότητα εφόσον παραστούν ως 

πολιτικώς ενάγοντες σε μια ποινική διαδικασία, σε βάρος κάποιου υπεύθυνου 

για μια περιβαλλοντική παράβαση, να ζητήσουν από το δικαστή να διατάξει και 

μέτρα για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει γίνει. Θεωρώ ότι αυτή η 

δυνατότητα, το τεράστιο προνόμιο που έχει ο Δήμος, δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απεμπωληθεί από το Δήμο και από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεδομένης της σοβαρότητας 

της υπόθεσης, νομίζω ότι το να μην παραστεί ο Δήμος ως Πολιτική Αγωγή στη 

συγκεκριμένη δίκη, θα φτάσει στα όρια της παράβασης καθήκοντος και 

βεβαίως η παράσταση Πολιτικής Αγωγής έχει και την έννοια της χρηματικής 

ικανοποίησης από την ηθική βλάβη για τις παράνομες πράξεις. 

 Εγώ εισηγούμαι να γίνουν δεκτά και να .. Να γίνει δεκτό το θέμα και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καραμέτο. Ερωτήσεις λοιπόν. Κυρία Μαργέτα, 

σας παρακαλώ. Με τη σειρά οι συνάδελφοι. Σιγά σιγά. Ο κ.Δέδες ερώτηση. Ο 

κ.Γιασημάκης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Τσάκωνας, η κα Βαρνάβα, ο κ.Κιούσης και η 

κα Στεργίου και ο κ.Γιαμαρέλος. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι οι ερωτήσεις 
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να γίνουν σε 2 λεπτά, όπως προβλέπεται, και χωρίς τοποθετήσεις. Δε 

συμμετέχει ο κ.Ρούσσης στη διαδικασία, το είπαμε. Εχει τονιστεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι δε συμμετέχει; Τόσες τοποθετήσεις έκανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Ρούσση, να συνεχίσουμε. 

 Λοιπόν, κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρώτον, εάν σε περιβαλλοντικά θέματα ο Δήμος μπορεί 

αυτεπάγγελτα να είναι πολιτική αγωγή. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να σας απαντήσω τώρα; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, ναι, πείτε μου.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Βεβαίως δεν υπάρχει, δεν είναι σωστή απόλυτα η ερώτηση, 

δηλαδή η διαδικασία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την απάντηση θέλω σωστή εγώ, την ερώτηση αφήστε τη σε 

μένα. Εγώ θέλω την ερώτηση. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δεν μπορεί να δοθεί η σωστή απάντηση σε λάθος ερώτηση. 

Δηλαδή δεν είναι διατυπωμένη με ακρίβεια. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει είτε 

αυτεπαγγέλτως, όπως έγινε σ' αυτήν την περίπτωση, είτε μετά από καταγγελία 

κάποιου, μετά από μήνυση κάποιου. Ο Δήμος, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας και κυρίως το ακροατήριο και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί κάποια 

άλλη ενέργεια, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής 

και να συμμετέχει στη δίκη αυτή ως Πολιτική Αγωγή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ωραία. Αρα δε χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Συγνώμη, το τι δυνατότητα έχει ο Δήμος, εάν νομιμοποιείται 

ενεργητικά να κάνει αυτή την ενέργεια, την κίνηση, είναι το ένα θέμα, αυτό 

που ρωτήσατε, ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος, επειδή είναι Νομικό Πρόσωπο, 
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θα εκφράσει τη βούληση του αυτή, είναι κάτι άλλο και έχει να κάνει με τη 

λειτουργία του .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα ο Δήμος μπορεί να εκπροσωπηθεί με το Δήμαρχο ως 

Πολιτική Αγωγή αυτεπάγγελτα, είτε μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, μ' αυτόν 

το διάλογο. Σας παρακαλώ. Κάντε τις ερωτήσεις σας σας παρακαλώ.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν θέλετε να συμμετέχουμε .. Πρόεδρε, άκου ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αφησε με ένα λεπτό, διαδικαστικά μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι τοποθέτηση πλέον, δεν είναι .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν θες να συμμετέχουμε σε ένα θέμα τόσο σοβαρό, χωρίς να 

έχουμε πάρει εισήγηση και χωρίς να μας επιτρέπεις να παίρνουμε απαντήσεις 

κάνεις λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πάρει την εισήγηση, όλοι οι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος. Οχι, δεν έχω πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είναι αμέλεια δική σας, όχι του Προεδρείου γιατί δεν 

πήρατε εισήγηση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος, έχω έρθει σαράντα φορές κάτω για να πάρω 

εισηγήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μη μου λες ότι δεν έχω πάρει εισήγηση και είναι αμέλεια δική 

μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, σας παρακαλώ τώρα. Κάνετε ερώτηση, βγάζετε 

συμπεράσματα. Είπαμε, ο χρόνος ερωτήσεων των συναδέλφων να είναι 2 

λεπτά. Κάντε τις ερωτήσεις σας .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν κάνω ερώτηση για να βγάλω συμπεράσματα. Κάνω 

ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω την απάντηση. Προσπαθώ να καταλάβω 

την απάντηση, αυτό κάνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας κάνω μια ερώτηση κ.Γιασημάκη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο,τι θέλετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν σ' αυτόν το διάλογο τώρα 10 Συμβούλων και ερωτήσεων 

προκύψει στη διαδικασία ότι κάπου όλη η διαδικασία αυτή η νομική έχει .., 

γίνεται κάποιο λάθος ή οτιδήποτε άλλο, τα συμφέροντα του Δήμου πρέπει να 

πάψουν αν εξυπηρετούνται; 'Η το κριτήριο είναι επομένως το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει εδώ και να κάνει ανταλλαγή απόψεων για νομικές 

διαδικασίες λεπτές, που πιθανώς, εγώ σου λέω, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει 

λάθος, έτσι; Ο ένας δικηγόρος κατηγορεί τον άλλον ότι κάνει λάθος και γίνει η 

διαδικασία, τώρα τι ζητάμε εμείς; Εμείς ζητάμε ο Δήμος να παρασταθεί και να 

εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των δημοτών σε ένα τεράστιο θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι τόσο δύσκολο να μου απαντηθεί αυτή η ερώτηση; Είναι 

τόσο δύσκολο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε και να πούμε ένα 

μεγάλο ναι όλοι; Απαγορεύεται να πούμε διαφορετικό όχι, για οποιοδήποτε 

λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι τόσο δύσκολο να μου απαντήσει ο δικηγόρος.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπαίνει σε .. Δεν επιτρέπεται. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. εάν μπορεί αυτεπάγγελτα ο Δήμαρχος να εκπροσωπήσει το 

Δήμο σε περιβαλλοντικά θέματα ή όχι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. έχει γίνει κάποιο λάθος και μια διαφωνία δικηγόρων, εμείς 

απαγορεύεται σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε όχι στην εκπροσώπηση του 

Δήμου σ' αυτό το τεράστιο πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το ερώτημα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μην προδικάζεις, μην προδικάζεις την ψήφο μας και μη 

δημιουργείς εντυπώσεις για πολιτικούς λόγους. Εχω κάνει μια συγκεκριμένη 

ερώτηση και απάντηση δεν πήρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν χρειάζεται .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Απαντήστε σ' αυτό, στο συγκεκριμένο απαντήστε. Μια απάντηση 

εδώ πέρα πρέπει να δοθεί. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να δώσω, να δώσω την απάντηση στην ερώτηση όπως τη 

θέσατε πάλι. Ο Δήμαρχος από μόνος του, όχι, νόμιμα δεν μπορεί να 

εκπροσωπήσει το Δήμο και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής. Αυτό 

συνέβη στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 3 Σεπτεμβρίου συνέβη, το έκανε χωρίς 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε δεκτή η παράσταση Πολιτικής Αγωγής, 

δεν ξέρω, εγώ λέω ότι υπήρχε κίνδυνος να απορριφθεί η δήλωση αυτή, 

δεδομένου όμως ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε, αναβλήθηκε για 1 χρόνο μετά, 

η δήλωση αυτή, θα έπρεπε, θα πρέπει να είχε επικυρωθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και αυτή είναι και αυτή είναι η πάγια νομολογία των Ποινικών 

Δικαστηρίων και αυτή είναι και η άποψη του δικηγόρου ο οποίος προτείνεται να 

αναλάβει την υπεράσπιση του Δήμου σε αυτή την υπόθεση.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. σήμερα ερχόμαστε να εγκρίνουμε την παράσταση του 

Δημάρχου ως Πολιτική Αγωγή στο δικαστήριο που πέρασε; 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

96 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι, προκειμένου να είναι έγκυρη γιατί η ίδια παράσταση, η ίδια 

παράσταση θα ισχύει και στην επόμενη δικάσιμο, διότι δεν αναβλήθηκε. 

Αναβλήθηκε για ..     

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να με συγχωρείτε πολύ αλλά η διατύπωση του θέματος είναι 

εντελώς διαφορετικό θέμα απ' αυτό που μας λέτε ότι είναι σήμερα. Είναι άλλο 

θέμα το πως έχει διατυπωθεί στην πρόσκληση και είναι άλλο θέμα αυτό που 

μας ζητάτε. Θα έπρεπε στην πρόσκληση να γράφει: Εγκριση της παράστασης 

της Πολιτικής Αγωγής του Δημάρχου σε συμβούλιο που προηγήθηκε. Εδώ 

μιλάμε για εξουσιοδότηση από εδώ και μπρος. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Η εισήγηση, η εισήγηση περιλαμβάνει όλα όσα σας είπα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τώρα αν δεν ξέρετε τι γίνεται .. Και μην προδικάζετε την 

ψήφο μας. Το ότι ψάχνουμε να βρούμε το δίκιο δε σημαίνει ότι θα πούμε όχι ή 

ότι θα πούμε ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και μη δημιουργούμε πολιτικές εντυπώσεις, αλλά θα πρέπει να 

είμαστε σίγουροι για το τι ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, θα κάνετε τοποθέτηση μετά.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό γιατί και εγώ έχω μια ερώτηση εδώ πέρα. Αφού 

ξέραμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α συγνώμη. Σας γεννώνται μετά οι απορίες, ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, συγνώμη, εγώ το δήλωσα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε δηλώσει εδώ πέρα ότι θα κάνετε ερώτηση κα 

Βαρνάβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Εντάξει, μπορεί να τύχει να μην γραφτεί κάποιος, δε σημαίνει ότι .. 

Και εγώ Γραμματέας ήμουνα και ξέρω τις δυσκολίες. 

Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι, αφού ξέρουμε ότι θα υπάρξει αυτό το δικαστήριο 

και ότι θέλαμε να υπάρξει εκπροσώπηση του Δήμου σ' αυτό, γιατί δεν πήγαμε; 

Γιατί εδώ, εγώ διαβάζω στην εισήγηση, ότι ουδέποτε ο Δήμος μας κλήθηκε 

στην ανωτέρω ποινική διαδικασία, υπό οποιαδήποτε μορφή, αλλά 

πληροφορηθήκαμε τούτο από τους δημότες. Ουέ και αλίμονο αν θα περιμένει ο 

Δήμος να πληροφορηθεί από τους δημότες ότι γίνεται ένα δικαστήριο τόσο 

σημαντικό για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αφορούν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε την ερώτηση, απαντήσατε κιόλας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εσείς να μου δώσετε την απάντηση. Πως είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Καραμέτο, σε σας η ερώτηση. Είπατε ότι αναβλήθηκε γιατί 

δεν είχαμε εξουσιοδότηση.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι. Είπα ότι η δήλωση του Δήμου, έγινε δεκτή η παράσταση 

Πολιτικής Αγωγής. Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό, αφού τελείωσαν αυτά τα 

τυπικά με τις παραστάσεις όλων, το δικαστήριο μπήκε στην ουσία της 

υπόθεσης, ξεκίνησε η ουσία της υπόθεσης. Εκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι δεν 

μπορεί να βγάλει απόφαση για την ουσία της κατηγορίας, επειδή έλειπαν δύο 

ουσιώδεις μάρτυρες, τρεις. Διέκοψε λοιπόν, δε διέκοψε, ανέλαβε λοιπόν το 

δικαστήριο την έκδοση απόφασης για να ξανακληθούν και να παρασταθούν οι 

μάρτυρες οι ουσιώδεις που έκριναν ότι θα πρέπει να βρίσκονται εκεί. Τυπικά, 

τυπικά και νομικά η διαδικασία η ποινική έχει ήδη ξεκινήσει και επί της ουσίας 

θα συνεχιστεί 1 χρόνο μετά. Γι' αυτό είναι αναγκαία η λήψη απόφασης τώρα 

για την έγκριση της Πολιτικής Αγωγής που ήδη έχει ασκηθεί και που θα πρέπει 

να ξανασκηθεί νόμιμα σε 1 χρόνο από σήμερα. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη Γιώργο, συγνώμη. Για το επόμενο δεν έχουμε 

αμφιβολία ότι έτσι πρέπει να γίνει, ο τύπος. Επειδή καμιά φορά την ουσία τη 

χάνουμε από τύπους, θέλω να είμαστε προσεκτικοί, διότι εάν μπήκε στην ουσία 

και δέχτηκε το Δήμο ως Πολιτική Αγωγή, υπάρχει αλλού, σε άλλα δικαστήρια 

νομολογία η οποία απορρίπτεται και θα καταθέσω εδώ, αν και πολλοί μπορεί να 

μην ήθελαν να το πω αυτό, θα το πω όμως διότι είναι εμπειρία ζωής, όταν 

ήμουν Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής παραστάθην 3 φορές σε δικαστήρια 

για παρόμοια ζητήματα και υψηλοτέρου κλίμακας και ποινικότητας, τα 

δικαστήρια για τον Ασωπό, στα δικαστήρια της Θήβας και στο Εφετείο της 

Αθήνας, αφού πρώτα είχαμε εξουσιοδοτήσει και από την αρμόδια Επιτροπή 

Περιβάλλοντος της Νομαρχίας και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τότε μας 

εδέχθη και μόνο και τα 2 δικαστήρια, γιατί εκεί ετέθησαν από τους συνηγόρους 

υπερασπίσεως των βιομηχανιών εντόνως η μη δεκτικότητα της παράστασης 

μας, πράγμα που οδήγησε σε 2 δικαστήρια, τον τότε Δήμαρχο Ωρωπίων, 

κ.Γαβριήλ, στο να μη γίνει δεκτή η παράσταση του γιατί δεν είχε την 

αντίστοιχη εξουσιοδότηση από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ωρωπίων.  

 Γι' αυτό επισείω την προσοχή στη διαδικασία, για να μη χάσουμε τον 

τύπο, διότι εάν αυτήν τη στιγμή, θετικό αυτό που είπατε, ότι δέχθηκε να μπει 

στην ουσία, γιατί αν δεν έχει δεχθεί προφασιζόμενο την εξουσιοδότηση, δεν 

έχει δεχθεί την Πολιτική μας Αγωγή, την παράσταση του Δήμου μας ως 

Πολιτική Αγωγή, τότε και στο δεύτερο και επόμενα δικαστήρια, συνεδριάσεις 

των δικαστηρίων, δε θα γίνει δεκτή, ακόμα και αν δώσουμε εξουσιοδότηση. Τα 

λέω σωστά; Γι' αυτό επιμένω να μας πείτε ακριβώς και με βάση αυτό που θα 

πείτε, αυτό θα ψηφίσουμε. Δε θέλουμε να έχουμε ούτε ποινική ευθύνη εμείς οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψηφίζουμε, διότι ούτε εσείς έχετε, ούτε ο Δήμαρχος 

έχει, το έχουμε πει επαναλειμμένως, έχουμε γίνει κουραστικοί, έχουμε εμείς. 

Θέλουμε να μην έχουμε ποινική ευθύνη σ' αυτό που θα ψηφίσουμε. Αν μας 
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οδηγήσετε εσείς σε λανθασμένη ψηφοφορία απόψε, σε λανθασμένη ψήφο, θα 

το μεταθέσουμε εμείς και γι' αυτό προειδοποιώ και λέω, δεν το λέω ούτε 

απειλητικά, έτσι; προφανώς, ούτε .. θέλοντας να προστατέψουμε τον εαυτό 

μας, κυρίως αν θέλετε, πείτε τον ίδιο μου τον εαυτό κατ' αρχήν και μετά των 

υπολοίπων συναδέλφων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης. Δεν έχετε ερώτηση.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Χαίρομαι κατ' αρχάς που μιλάτε έχοντας και μια εμπειρία από 

δικαστήρια και από αντίστοιχη θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι απαραίτητη η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η άποψη η δική μου και η άποψη του 

δικηγόρου που προτείνεται, του κ.Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι 

εξειδικευμένος στα ποινικά θέματα, είναι ότι η διαδικασία, έτσι όπως την 

εισάγουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απόλυτα σωστή και νόμιμη και 

δε θα μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στη δικάσιμο της 16ης Σεπτεμβρίου 

2013, ότι είμαστε απόλυτα καλυμμένοι ως Δήμος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι, όχι, διότι όπως εντοπίσατε και εσείς, η παράσταση έγινε 

δεκτή. Εχετε την εμπειρία άλλων δικαστηρίων που δεν έκαναν δεκτή την 

παράσταση σε αντίστοιχες περιπτώσεις και λέω εγώ ότι ενδεχομένως ήτανε και 

επικίνδυνη η συμμετοχή μας στη δίκη την προχθεσινή, όποτε έγινε, με τον 

κίνδυνο να απορριφθούμε. Γι' αυτόν το λόγο ερχόμαστε τώρα εκ των υστέρων 

και εγκρίνουμε αυτή την παράσταση ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εντάξει, σύμφωνοι. Μπορείτε να μεταθέσετε, μπορείτε να 

μεταθέσετε και σε μένα και στον κ.Γιαννακόπουλο και στο Δήμαρχο όποια 

ευθύνη θέλετε, εμείς, εγώ το εισηγούμαι το θέμα αυτό μετά λόγου γνώσης και 
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έχοντας την πεποίθηση ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία για να 

υπερασπιστούνε τα συμφέροντα του Δήμου, κατά τον.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι, η οποία όμως αφορά και το δικαστήριο που ήδη έχει γίνει, 

γιατί η παράσταση, όπως δηλώθηκε, κατά την άποψη μου, επαναλαμβάνω, 

ήταν ατελής και υπήρχε κίνδυνος να απορριφθεί. Πολλές φορές τα δικαστήρια 

δεν απορρίπτουν πολιτικές αγωγές, όταν το θέμα είναι σοβαρό. Νομίζω όμως 

ότι είναι λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα αυτά. Εγώ σας λέω ότι αφορά και το 

προηγούμενο δικαστήριο και αυτό που θα έρθει και ότι πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία για να μη χαθεί κάποιο δικαίωμα για το Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μήπως αν πάρουμε απόφαση τέτοια, συγνώμη πήρα μόνος μου το 

λόγο, συγνώμη κ.Πρόεδρε, μήπως όταν πάρουμε απόφαση που αφορά το 

προηγούμενο δικαστήριο φέρνουμε εμείς οι ίδιοι, βάζουμε τρικλοποδιά στο 

δικαστήριο; Αυτό έγινε, το δέχτηκε το δικαστήριο. Για μένα πιστεύω ότι πρέπει 

να πάρουμε απόφαση για το επόμενο δικαστήριο, γιατί μπορεί να πάει και να 

κάνει ένσταση γιατί κακώς το δέχτηκε και το αποδεικνύουμε με την απόφαση 

τη δικιά μας ότι παίρνουμε απόφαση για το προηγούμενο δικαστήριο.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δεχθείτε την άποψη των νομικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν και 

την ευθύνη. Πως να σας πω; Αυτό εκτιμούμε ότι είναι ο σωστός τρόπος. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να κάνω και εγώ τις ερωτήσεις μου; Συγνώμη, γιατί να 

τελειώνουμε κάποια στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Κυρία Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ εμένα η ερώτηση μου δεν είναι προς τον Νομικό μας 

Σύμβουλο, είναι προς τον κ.Δήμαρχο. Συγνώμη παιδιά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στην εισήγηση που μας έχετε μοιράσει, στο 1ο θέμα, που λέτε, 

δια της παρούσης εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω, το είπατε 

και προηγουμένως, αλλά εγώ θα το διαβάσω και έχει σημασία. Λέτε, να 

εγκρίνει όλες, είναι το πρώτο σκέλος της απόφασης που θα πάρουμε σήμερα, 

να εγκρίνει όλες τις ανωτέρω ενέργειες του Δημάρχου, οι οποίες ενέργειες και 

λόγω του προφανή κινδύνου κλπ. ένεκα του γεγονότος ότι ουδέποτε ο Δήμος 

μας κλήθηκε στην ανωτέρω ποινική διαδικασία υπό οποιαδήποτε μορφή, αλλά 

πληροφορήθηκε τούτο από δημότες. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι: δεν πήρατε 

κλήση για το δικαστήριο; Ενα. Και δεύτερο, πότε το μάθατε ότι έχει, 3.9. ότι 

έχουμε δικαστήριο; Και το λέω γιατί. Οταν είναι ένα σοβαρό θέμα κ.Δήμαρχε 

μας καλείτε και στις 15:00 η ώρα το μεσημέρι και κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο 

έκτακτο και παίρνουμε απόφαση.  

 Λοιπόν, όταν έγινε το πανηγύρι είχατε αμάν και πως να γίνει το 

πανηγύρι και μας καλέσατε να κάνουμε Συμβούλιο. Αυτό που θεωρείται τόσο 

σοβαρό θέμα, που εκ των υστέρων λέτε ότι είναι σοβαρό και πρέπει να γίνει 

και όλα αυτά, και δε διαφωνούμε ότι είναι σοβαρό θέμα, μας λέτε ότι δεν 

ξέρατε ότι θα γινόταν το δικαστήριο 3.9.; Και εμείς θα πρέπει το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσουμε μια τέτοια απόφαση; 'Η θα πρέπει να αλλάξετε το 

σκεπτικό ή να μας πείτε συγκεκριμένα. Πήρατε κλήση; Δεν πήρατε κλήση; 

Πότε μάθατε ότι θα γίνει το δικαστήριο και ποιος σας το είπε σε τελική 

ανάλυση. Οι δημότες; Δηλαδή το ξέρανε οι δημότες και δεν το ξέρατε εσείς, η 

Δημοτική Αρχή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό το ερώτημα.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη και εδώ βλέπω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι τίποτε αυτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μου το δώσανε τώρα, ότι ο δικαστικός επιμελητής το έχει 

επιδώσει εδώ 21 Αυγούστου στους αρμόδιους εδώ. Είναι δυνατόν να μην το 

ξέρατε εσείς αυτό; Γιατί δεν καλέσατε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να 

πάρετε την έγκριση για παράσταση Πολιτικής Αγωγής; Νομίζω ότι μας 

κοροϊδεύετε και αυτή είναι ψεύτικο, αυτό που λέτε εδώ μέσα είναι ψέμα και με 

ψέμα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε μια 

παράνομη πράξη προηγούμενη. Παράνομη επί της ουσίας και επί του τύπου.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιον έχει επιδοθεί;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ποιον έχει επιδοθεί; Ρωτάω, το χαρτί είναι εκεί, πρέπει να 

κατατεθεί εδώ εφόσον το αναφέρετε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, συγνώμη. Αυτό λοιπόν, αυτή η γνωστοποίηση λέει που 

παραδίδεται. 1) Ιωάννη Οικονομάκο, Δήμαρχο Ωρωπού. 2) Δημήτριο 

Χατζηδάκη, κάτοικο Αθηνών. 3) Δημήτριο Ταρανίδη του Παναγιώτη τάδε. 4) 

Παντέλογλου Αθανάσιο. Ναι, λέει όμως και που θα πάει. Οι μάρτυρες ποιοι 

είναι. Οταν λοιπόν καλεί μάρτυρες έρχεται ο αστυφύλακας και σας το επιδίδει. 

Και ρωτάω, δεν ήρθε ποτέ σε σας, στο Δήμο, δεν ήρθε ποτέ αστυνομικό 

όργανο .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνετε το ίδιο και το ίδιο συνέχεια. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, να μας απαντήσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω ότι δεν ήρθε να μου το επιδώσει κανένας. Αυτό ήταν το 

ζητούμενο; Σας το λέω, δεν ήρθε. Γιατί να ψω ψέματα δηλαδή; 
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Λοιπόν, αν θέλετε να απαντηθεί, να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη 

απάντηση ας δούμε το χαρτί. Εγώ δεν έχω υπ' όψη μου το χαρτί που 

επικαλείστε. Ναι, αν θέλετε δώστε μας τώρα να σας δώσω μια απάντηση. Δεν 

υπάρχει λόγος να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. Κύριε Αρμυριώτη, εδώ .. Να γίνουν ερωτήσεις 

όμως, όχι τοποθετήσεις κύριοι συνάδελφοι. Οχι, όχι, απλώς επισημαίνω το τι 

έχει γίνει μέχρι τώρα.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το θέμα, το θέμα αναβλήθηκε για τις 16.9.13. Εγινε δεκτή η 

παράσταση του Δημάρχου στο δικαστήριο που έγινε στις 3.9.12 με παράσταση 

νομικού; Παραστάθηκε νομικός; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Βεβαίως. Ο κ.Γιαννακόπουλος ήταν, ο οποίος προτείνεται και 

εδώ να αναλάβει την υπόθεση και την υπεράσπιση. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Επομένως, επομένως, ζητάτε να εγκρίνουμε την παράσταση 

του Δημάρχου δια του δικηγόρου του και τα έξοδα του προφανώς και θα 

πρέπει να περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή που δεν έχει περάσει ήδη. 

Δεύτερον, έγινε δεκτή η παράσταση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πως θα 

πληρωθεί ο δικηγόρος που παραστάθηκε στην προηγούμενη .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι, όχι, όχι, συγνώμη, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό. Εγινε αυτό όμως και έληξε. 

Υπάρχει περίπτωση, αν εμείς δεν αποφασίσουμε την παράσταση της Πολιτικής 

Αγωγής σήμερα για το προηγούμενο, να ακυρωθεί η αναβολή και να γίνει άλλη 

ημερομηνία το δικαστήριο; 16.9.13 θα γίνει. Γιατί να αποφασίσουμε σήμερα 

και όχι τον Αύγουστο του 13, ένα μήνα πριν.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ξαναλέω, το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να 

απαντήσουμε είναι αν θέλουμε να συμμετέχουμε στο δικαστήριο τις 16.9.13 .. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αύγουστο του 13 να μας ρωτήσετε. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: .. χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην παράσταση μας 

αυτή. Εξήγησα νομίζω νωρίτερα τους λόγους. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τους 

επαναλάβω. Και κάτι ακόμα για το δικηγόρο, για το δικηγόρο, η εξουσιοδότηση 

γίνεται προς το Δήμαρχο να δηλώσει την παράσταση. Η παράσταση του 

δικηγόρου η οποία έγινε στο δικαστήριο τώρα που πέρασε και που 

αναβλήθηκε, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την αμοιβή. Η αμοιβή είναι για το 

δικαστήριο που θα γίνει, όποτε γίνει. Είτε την ημερομηνία που αναβλήθηκε 

τώρα, είτε την μεθεπόμενη ή οποιαδήποτε ημερομηνία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Την εισήγηση που λάβαμε, επειδή είναι ανυπόγραφη, είναι από σας 

κ.Καραμέτο;  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Η εισήγηση αυτή μου έχει σταλεί από τον κ.Γιαννακόπουλο και 

την έχουμε φτιάξει ώστε να δοθεί σε σας. 

ΔΕΔΕΣ: Μάλιστα. Είναι ανυπόγραφη. Τέλος πάντων. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Χρεώστε τη σε μένα γιατί εγώ το εισηγούμαι. Πείτε ότι είναι 

από μένα. 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. Εάν δεν ψηφιστεί αυτό το θέμα σήμερα, διότι η εισήγηση άλλα 

λέει και άλλα θέλετε να ψηφίσουμε, υπάρχει πιθανότητα να απορριφθεί η 

παράσταση Πολιτικής Αγωγής, που ήδη έχει γίνει δεκτή από το δικαστήριο; 

ΚΑΡΑΜΕΤΗΣ: Βεβαίως. Κατ' αρχάς, η απόφαση θα είναι ακριβώς το κείμενο 

της εισήγησης που σας έχει μοιραστεί. Δε θα αλλάξει κάτι άλλο και θέλω να 

πιστεύω ότι δεν εισηγήθηκα και κάτι διαφορετικό απ' αυτό που έχετε λάβει. 

Δεύτερον, σας εξήγησα ότι .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχει πιθανότητα να μην το δεχτεί και του χρόνου όταν θα 

γίνει το δικαστήριο να μη δέχεται την Πολιτική Αγωγή, παρά την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου;  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Παρά την απόφαση, αν ληφθεί σήμερα απόφαση, εκτιμώ ότι 

δεν υπάρχει καμία, κανένας κίνδυνος.  

ΔΕΔΕΣ: Α μπράβο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εάν δε ληφθεί σήμερα η απόφαση αυτή, εκτιμώ ότι υπάρχει 

κίνδυνος πραγματικά να μην ληφθεί υπ' όψη η παράσταση Πολιτικής Αγωγής 

στο δικαστήριο που έρχεται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εγώ, το ερώτημα μου είναι συγκεκριμένο, διότι στην εισήγηση 

δεν αναφέρεται πουθενά η δίκη της 3.9., της 3ης Σεπτεμβρίου και εδώ πέρα ο 

ίδιος, εσείς μας αναφέρατε, μας αναφέρατε ότι θέλετε την απόφαση για να 

ισχυροποιήσετε την παρουσία σας στη δίκη της 3ης Σεπτεμβρίου. Είναι 

ξεκάθαρο αυτό που μας είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό διευκρινίστηκε και προηγουμένως. Κύριε Κιούση. Κύριε 

Κιούση. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι δύο δικηγόροι θα αναλάβουνε τις ευθύνες τους.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ:  Η εισήγηση λέει, στη δίκη της 3.9.2012, έτσι ξεκινάει η 

εισήγηση, αναφερόμαστε σε αυτό το δικαστήριο και ζητάμε έγκριση γι' αυτό το 

δικαστήριο, για ό,τι έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Καραμέτο, η πρώτη ερώτηση μου είναι, ήσασταν παρών στη 

δική; 
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι, δεν ήμουν. Μου τα μετέφερε ο κ.Γιαννακόπουλος ο οποίος 

ήτανε παρών. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα ό,τι γράφετε είναι εκ μεταφοράς. Δεύτερον, ο 

κ.Γιαννακόπουλος είπατε; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Γιαννακόπουλος, μάλιστα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εκοψε παράβολο για να παραστεί; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι. Οχι διότι ήταν, θα σας πω, εκτιμώ ότι έχει κόψει, το έχει 

δώσει και λόγω της αναβολής μπορεί να το ακυρώσει. Εν πάση περιπτώσει ο 

κ.Γιαννακόπουλος δεν δικαιούται καμία αμοιβή για ό,τι έγινε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ακούστε να σας πω.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ κάνω κάποιες ερωτήσεις από μικροφώνου και μου απαντάτε 

από μικροφώνου. Αυτό σημαίνει ότι όλα καταγράφονται και όλα αυτά μπορεί 

να είναι μέρος της διαδικασίας μετά από 1 χρόνο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Γνωστό είναι αυτό. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. Και σας ρωτάω δεύτερη ερώτηση τώρα. Εχετε υπ' όψη σας 

σαν νομικός, γιατί εγώ είμαι ένας απλός φορτηγατζής, σαν νομικός ποιος ορίζει 

την εκπροσώπηση του Δήμου, τον δικηγόρο; Γιατί μας είπατε για 

"Καλλικράτη", αλλά εσείς είστε νομικός, δεν είστε φορτηγατζής, δεν είστε 

πολιτικός. Δεν μπορεί να έχετε δικαίωμα να λέτε, ο "Καλλικράτης" το λέει. Ο 

νομικός πρέπει να πει, άρθρο τάδε, παράγραφο τάδε, αυτό. Που το λέει κύριε .. 

; Αυτό θέλω να ξέρω. Το ξέρετε;  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δικηγόρο, νομική εκπροσώπηση .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, δεν είμαστε παντογνώστες. Μπορεί να μην το ξέρετε. Το 

ξέρετε σε ποιο άρθρο; 
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Προσπάθησα να σας δείξω ότι το ξέρω αλλά με διακόψατε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, συγνώμη.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δικηγόρο ο Δήμος ορίζει μέσω της Οικονομικής Επιτροπής. Σε 

περιπτώσεις εξαιρετικές μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να υποκαταστήσει 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και να αποφασίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τον ορισμό δικηγόρου και μάλιστα και μάλιστα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη και μάλιστα σχετικά με την αμοιβή υπάρχει 

και μια διάταξη για την πλειοψηφία, για την πλειοψηφία.  

Συγνώμη, συγνώμη, να σας πω ..  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει δικηγόρο; Ερώτηση. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ο Δήμαρχος από μόνος του μπορεί μόνο σε περίπτωση 

επικείμενου κινδύνου να ορίσει με απόφαση του δικηγόρο, για παράσταση σε 

δικαστήριο .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Σε ποιο άρθρο το λέει. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Η απόφαση αυτή όμως τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από 

την Οικονομική Επιτροπή ή από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Σέβομαι αν μου πείτε την παράγραφο, γιατί εγώ έχω την 

παράγραφο μπροστά, αν θέλετε. 

ΚΑΡΕΜΕΤΟΣ: Το 58, παρ.2 του "Καλλικράτη" και το Δημοτικό Συμβούλιο 

μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση σε δικηγόρο .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος λέμε κ.Καραμέτο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Με ρωτήσατε αν ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει δικηγόρο. Σας 

λέω ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ..  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

108 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ο Δήμαρχος; Οχι, όχι, όχι. Απλά ξαναλέω, με βάση το 58, 

παρ.2, ο Δήμαρχος σε επικείμενο κίνδυνο μπορεί να ενεργήσει αυτοβούλως. Η 

απόφαση του όμως αυτή, η νομιμότητα της απόφασης, τελεί υπό την αίρεση 

έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Με δύο 

λόγια, είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ζητάμε τώρα έγκριση της ενέργειας 

του Δημάρχου. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα .. Συγνώμη, συγνώμη. Μισό λεπτό, δεν είναι απλό, δεν είναι 

απλό. Να σας πω γιατί; Γιατί μετά, μετά θα αποδείξω ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. τα συμφέροντα του Δήμου και προσπαθείτε να πάμε 

τεκμηριωμένοι στα επόμενα δικαστήρια. Χαίρομαι γι' αυτό. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αυτό κάνουμε κ.Δήμαρχε, αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε, γιατί 

αύριο κ.Δήμαρχε, με τα λάθη που κάνετε τα νομικά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ο κ.Ρούσσης θα πάρει αυτή εδώ την 

κατάθεση και θα σας απορρίψει, γιατί κακώς σας δέχθηκε το δικαστήριο και θα 

σας το πω μετά γιατί κακώς σας δέχθηκε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση, να σας πω κάτι; Τη γνώμη μου, έτσι; Τη γνώμη 

μου. Εάν ήθελα, ήμουνα στη θέση σου και ήθελα να προστατέψω τα 

συμφέροντα του Δήμου, όπως πολύ καλά τα προστατεύεις τώρα, για να μην 

χαθεί η δυνατότητα εκπροσώπησης των συμφερόντων του Δήμου, σωστά και 

τεκμηριωμένα, που αυτό προσπαθείτε και καλά κάνετε, εγώ θα έφερνα ένα 

δικηγόρο δίπλα μου, έχεις το δικαίωμα, έχει δικαίωμα η μειοψηφία να έχει 

εισηγητή δικό του, όποιος θέλει από σας, ένα δικηγόρο σε περίπτωση που .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μόνο που τον εισηγητή το δικό σου τον πληρώνει ο Δήμος και 

τον δικό μας τον πληρώνουμε εμείς, άμα χρειαστεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, έναν άνθρωπο, έναν σύμβουλο σας, έναν εισηγητή σας σε 

οποιοδήποτε θέμα. Θέλω να πω ότι μπορείτε να έχετε. Τώρα, όπως μου λες 

εσύ, νομικά θέματα να βρούμε, να αλλάξει την εισήγηση ένας δικηγόρος ο 

οποίος είναι παρά Αρείου Πάγου κλπ. είναι δύσκολο ο Γιαννακόπουλος. Τι να 

σου πω τώρα; Να αλλάξουμε την εισήγηση ενός δικηγόρου ένας Δημοτικός 

Σύμβουλος που δεν είναι δικηγόρος;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μπαίνετε σε νομικά, μπαίνετε σε νομικά θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε, ηρεμήστε κύριοι συνάδελφοι. Εχετε ένα ερώτημα 

ακόμα κ.Κιούση. Κάντε το να τελειώνουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπαίνετε σε καθαρά νομικά θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, ζητήσατε να ρωτήσετε κάτι;  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να πω πάλι, να πω πάλι, ότι όλη την ευθύνη για τη διαδικασία 

και για τον τρόπο με τον οποίο ζητούμε την εξουσιοδότηση την έχουμε εμείς οι 

δικηγόροι. Εγώ και ο κ.Γιαννακόπουλος, που εισάγουμε το θέμα με αυτόν τον 

τρόπο. Ολο το τεχνικό νομικό κομμάτι αφορά καθαρά εμένα, που είμαι εδώ και 

σας μιλάω τώρα και τον κ.Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει την πρόθεση να 

αναλάβει αυτή την υπόθεση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτρη, γίνεται μια μάχη δικηγόρων .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον Ασωπό που πήγα, στις 2 μέρες που παραβρέθηκα, τώρα 

που γίνεται η δίκη για το χρώμιο, 2 μέρες γεμάτες συνεδριάζανε γιατί οι 15 

δικηγόροι των εργοστασίων δε μ' αφήνανε να κατεθέσω. Γίνεται ένας πόλεμος 
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δικηγόρων. Τι να κάνουμε τώρα; Θα λύσουμε το πρόβλημα εμείς αυτό, που 

πιθανώς να προκύψει στα δικαστήρια; Πως θα το λύσουμε; 2 μέρες 

συνεδριάζανε οι Προέδροι και οι Εισαγγελείς αν έχω το δικαίωμα να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κ.Καραμέτο, θα ήθελα 

να σας παρακαλέσω να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις στο εξής θέμα: ο Νόμος 

3852, στο άρθρο 73, που αναφέρεται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και τις 

αρμοδιότητες, αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής είναι αποφασιστικό και 

εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, η χωροταξία, 

η πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος, αρμοδιοτήτων του 

Δήμου. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί γι' αυτό το θέμα ο κ.Δήμαρχος δεν πήρε 

την γνώμη της Επιτροπής αυτής, της Ποιότητας Ζωής; Δεύτερον, ο κ.Δήμαρχος 

είπε ότι έχει συντελεστεί ένα έγκλημα. Κύριε Δήμαρχε, έχει συντελεστεί ένα 

περιβαλλοντικό έγκλημα. Είστε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

δεν το έχετε φέρει σαν θέμα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής;  Επίσης, θα ήθελα 

να ρωτήσω .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να συζητήσουμε αυτό το θέμα κ.Δήμαρχε και αν χρειάζεται να 

πάτε στα δικαστήρια, να πάρετε και την έγκριση μας. Αυτό. Σας παρακαλώ. Να 

τελειώσω και θα απαντήσετε. Παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα κ.Καραμέτο να μας 

πείτε επ' ακριβώς ποιες παραγράφους του άρθρου 58 επικαλείστε στην 

εισήγηση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1 + 2, απ' ότι γράφει στην .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 1 + 2; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχουν και άλλες παράγραφοι οι οποίες ίσως πρέπει να μας 

κάνουν σκεπτικούς. Λέει ότι αν ο Δήμαρχος παραδείγματος χάρη έχει κάποια 

προσωπικά συμφέροντα ή κίνητρα κλπ., από την υπόθεση αυτή, διότι δεν 

ξέρω, ίσως εν δυνάμει, όπως είναι τα απόβλητα επικίνδυνα, να είναι εν δυνάμει 

και επικίνδυνα για το Δήμο και τα συμφέροντα του τόπου και η ανάμιξη του 

Δημάρχου στο δικαστήριο αυτό. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή το άρθρο 58 

αναφέρει και θέλω να λάβουμε και αυτή την παράμετρο υπ' όψη μας και ο 

Νόμος προβλέπει να παρασταθεί στο δικαστήριο και ένα τρίτο πρόσωπο, ένας 

Αντιδήμαρχος ή ένας Σύμβουλος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και θα 

τοποθετηθώ μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμέτο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Κατ' αρχάς, κατ' αρχάς, συγνώμη, να απαντήσω Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής δεν έχει καμία αρμοδιότητα για 

δικαστικά θέματα, ακόμα και αν αφορά ..  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι αλλά είναι θέμα προστασίας περιβάλλοντος. Με 

συγχωρείτε. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Συγνώμη, ακόμα και αν αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Μιλάμε σήμερα για ένα δικαστήριο και για το αν ο Δήμος θα συμμετέχει σε μια 

δικαστική διαδικασία. Ενδεχομένως η ουσία του προβλήματος αυτού του 

περιβαλλοντικού για τις χωματερές, δεν ξέρω με ποια μορφή, αλλά θα 

μπορούσε ενδεχομένως να είναι αντικείμενο της Ποιότητα Ζωής, αλλά όχι το 

συγκεκριμένο. Δεν απαιτείται καμία απόφαση τη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 

να συμμετέχει ο Δήμος σε ένα δικαστήριο, για οποιοδήποτε θέμα. Το δεύτερο 

που είπατε .. Ποιο είπατε; Συγνώμη, θυμήστε μου. Α, για το 58. Εδώ, εδώ είναι 

ένα δικαστήριο το οποίο δεν αφορά προσωπικά το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο 
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ή τον Καραμέτο, το δικηγόρο, ή τον Γιαννακόπουλο, το δικηγόρο, είναι ένα 

δικαστήριο που αφορά το σύνολο του Δήμου. Ο Δήμος ως σύνολο έχει 

συμφέρον για την προάσπιση των δικαιωμάτων του να συμμετέχει σε μια 

διαδικασία. Το ότι λέει ο Νόμος ότι ο Δήμος εκπροσωπείται στα δικαστήρια από 

το Δήμαρχο, σημαίνει ότι ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος να εκφράζει τη βούληση 

του Δήμου. Δεν είναι προσωπικό για το συγκεκριμένο Δήμαρχο, ούτε μπορεί να 

γίνει η εκπροσώπηση αυτή από άλλο όργανο, από Αντιδήμαρχο, για 

παράδειγμα.  

 Ετσι λέει ο Νόμος, ότι ο Δήμαρχος εκπροσωπεί στα δικαστήρια το Δήμο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι αλλά εδώ, εδώ, έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο κάποιος 

Δημοτικός Σύμβουλος και νομίζω ότι έχει και μια διάσταση άλλη, πολιτική 

διάσταση, που ενδεχομένως να είναι και εν δυνάμει έτσι μια κατάσταση που 

κάποιος να την εκμεταλλευτεί μελλοντικά. Λοιπόν, γι' αυτόν το λόγο εγώ θα 

έλεγα να παρασταθεί στο δικαστήριο εκπρόσωπος του Δήμου, αλλά όχι ο 

Δήμαρχος. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ακούστε, συγνώμη, για να γίνουνε κατανοητά κάποια 

πράγματα, το ποιος θα είναι παρών στο δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με 

την απόφαση που παίρνουμε σήμερα. Η απόφαση που παίρνουμε σήμερα 

αφορά την εξουσιοδότηση για να παρασταθεί νόμιμα ο Δήμος. Ο Δήμος .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι αλλά έπρεπε να γίνουν προηγουμένως αυτά, όχι τώρα.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχει καλυφθεί και από τους 

υπόλοιπους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναειπώθηκε αυτό. 

ΚΑΡΕΜΕΤΟΣ: Αλλά ο Δήμος θα παρασταθεί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου 

του κατ' αρχάς.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ερχόμαστε πάντα εκ των υστέρων να εγκρίνουμε πράξεις οι 

οποίες έχουν γίνει αυθαίρετα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις, 

όπως βλέπω, είναι ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου, ο 

κ.Χασιώτης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Καλύβας. Σας έχει 

εξουσιοδοτήσει; Ο κ.Κιούσης, ο κ.Δέδες και ο κ.Γιαμαρέλος.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, θέλω να κάνω, να δούμε λίγο το θέμα σφαιρικά. Στα 18 

χρόνια που είμαι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχω πάει περίπου τις 10 φορές σε 

δικαστήρια για χωματερές. Γιατί το σημερινό το θέμα που συζητάμε και η όλη 

ιστορία αφορά μια χωματερή. Αφορά λοιπόν μια χωματερή στη θέση του 

Συκαμίνου Μπουρδέχτι η οποία λειτουργούσε από την πρώην Κοινότητα 

Συκαμίνου. Αυτό γινότανε μέχρι να μας δεχθούνε να πάμε στον ενιαίο 

σύνδεσμο, στα Λιόσια. Αυτό συνέβαινε σε όλη την περιοχή, σε όλα τα χωριά, 

σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις Κοινότητες. Οποιος πει το αντίθετο, θα 

λέει ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ολοι μας, οι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, έχουμε πάει κατηγορούμενοι γι' αυτές τις χωματερές γιατί 

ήτανε ΧΑΔΑ και δεν είχανε άδεια. Δίχως όμως να έχουμε εναλλακτική λύση. 

Δηλαδή εκεί το ότι βρίσκεται σήμερα κατηγορούμενος ο κ.Ρούσσης, έχουμε 

βρεθεί για το ίδιο θέμα όλοι, άπαντες. Με το ότι έδειχνες ότι δεν μπορούσες να 

κάνεις κάτι διαφορετικό, αφηνώσουν.  

 Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι εκεί βρέθηκαν κάποια ιδιαίτερα 

απορρίμματα, που μπορεί να είναι από μια βιομηχανία και μπορεί να είναι και 

βλαβερά για την υγεία, γιατί αν λειτουργούσε εκεί μια ανεξέλεγκτη ΧΑΔΑ, 

λειτουργούσαν όλοι και ο Δήμος Ωρωπίων είχε κάνει Σταθμό Μεταφόρτωσης, 

όπως είχε και στο Συκάμινο, μέσα στον Ασωπό, με ενοικιαζόμενο χωράφι 

κιόλας. Ο Ρούσσης τη βρήκε από τον παλιότερο, τη συνέχισε αυτός. Ενέργησε, 
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εκατό φορές έκανε αιτήματα για να την κλείσει, όπως κάναμε όλοι μας. Η 

πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι είναι κατηγορούμενος γιατί λειτουργούσε το 

ΧΑΔΑ. Σήμερα, που υπάρει η .. λειτουργεί μικρούς ΧΑΔΑ, Σταθμούς 

Μεταφόρτωσης, ο Δήμαρχος. Είναι έξω ο κ.Παπαγιάννης, να τον φωνάξετε να 

το πω ότι αν έρθει αύριο το πρωί και πάνε εκεί που τα ρίχνουνε στον Αυλώνα 

τα σκουπίδια και το κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να του πω εγώ ότι δεν το 

κάνει καλά γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή, το να μην το κάνει, να το κάνει 

κάπως διαφορετικά, θα βρεθεί κατηγορούμενος και αν εκεί βρούνε κάτι που 

είναι τοξικό, θα γίνει και αυτός τοξικάρχης, όπως χαρακτήρισαν τον Ρούσση. 

Θέλω να πω λίγο ότι όλα αυτό το πράγμα είναι λίγο στημένο. Ο κ.Δήμαρχος 

δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Τον συμφέρει να μιλάει για το έγκλημα. Το 

μεγαλύτερο έγκλημα είναι να μην καταλαβαίνεις ότι έχεις μια εξουσία και δεν 

πρέπει να την διαχειρίζεσαι για να εκδικείσαι και να κοιτάς στο μέλλον να έχεις 

πολιτικά οφέλη. Να έχεις τον Ρούσση κατηγορούμενο λοιπόν και όχι μόνο για 

τη χωματερή, να πηγαίνεις και να διεκδικείς και 1.000.000 ευρώ περίπου από 

το Ρούσση. Γιατί; Σε κανένα κατηγορητήριο δεν υπήρχε αυτό που βάζει 

σήμερα ο Δήμος.  

 Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμος μέσω του Δημάρχου και αυτό 

που πάτε σήμερα να ψηφίσετε, λέει, για τη χρηματική ικανοποίηση της ειδικής 

βλάβης που υπέστη ο Δήμος. Τόσα χρόνια με τους ΧΑΔΑ πηγαίναμε όλοι και 

βοήθαγε ο ένας τον άλλον γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Είχε εναλλακτική 

λύση ο Ρούσσης; Δήμαρχε, είχε εναλλακτική λύση ο Ρούσσης που 

λειτουργούσε το ΧΑΔΑ; Καθότανε το βράδι χωροφύλακας; Εσείς είσαστε 

χωροφύλακας στη λεωφόρο Χαλκουτσίου; Εγώ παρακαλώ αύριο το πρωί να 

βρούνε κάτι και να βρεθείτε στην ίδια θέση και να μην ξέρετε τι σας βρήκε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε δεν τον κατηγορώ .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε παρακαλώ. Την ηθοποιία την έκανες πριν.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν τον κατηγορώ εγώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η πραγματικότητα είναι ότι μπορείτε και εσείς να βρεθείτε στην ίδια 

θέση δίχως να ξέρετε τίποτα, δίχως να έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα. Αν έχετε 

στοιχείο ότι ο Ρούσσης γνώριζε, να βγείτε να το πείτε, αλλά να κάνετε μια 

σκευωρία, να έχετε στήσει ολόκληρο παιχνίδι και σήμερα να παίρνετε μια 

απόφαση να τον πεθάνετε, γιατί με το παιχνίδι πάτε να τον πεθάνετε πολιτικά, 

τώρα πάτε και οικονομικά. Αξιώνετε κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από έναν .. 

Σας παρακαλώ λίγο. Από έναν πρώην Κοινοτάρχη να πληρώσει τα σπασμένα 

που λειτουργούσε Σταθμό Μεταφόρτωσης. Μα όλοι το κάναμε αυτό. Εκεί 

ψάξανε και βρήκανε κάτι; Μα το βρήκανε το '11. Το '11 δεν ήτανε Δήμαρχος ο 

Ρούσσης. Δηλαδή να το καταλάβουμε λίγο τι έχουμε στήσει. Αν ξέρει κάποιος 

ότι ο Ρούσσης είναι υπόλογος και εκεί γνώριζε ότι γινότανε αυτή η δουλειά και 

την έκανε και είχε το παραμικρό, να βγει να το πει. Αλλά να είναι κάποιος 

καταπέλτης στις εφημερίδες, να μιλάει για το μεγάλο έγκλημα, να κάνει όλα 

αυτά τα καραγκιοζιλίκια και να ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο, να πάει να διεκδικήσει χρήματα από τον πρώην Κοινοτάρχη, εγώ 

αυτό το θεωρώ πολιτική αλητεία.  

 Το θεωρώ μεγάλη ξεφτίλα. Οπως θεωρώ μεγάλη ξεφτίλα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε πιο κόσμια κ.Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για μένα το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε, αυτός είμαι εγώ. Αμα σας αρέσει. Θα μπορούσε να ήμουνα στη 

θέση του. Σε ποιον δεν αρέσει; Κύριε Βλάχο είστε χθεσινός στην Αυτοδιοίκηση. 

Σοβαρότατα. Και έχω να σας πω ότι διαχειρίζεστε μέχρι την παγία στον Κάλαμο 

και μη μιλάτε, θα τα πούμε στην πορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο, μην απαντάτε τώρα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

116 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχω μια μήνυση, δεν έχω μια μήνυση κατά μου και έχεις ήδη 

μήνυση. Μη μιλάς. Εχεις ήδη μήνυση, μη μιλάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, όλα αυτά που λέτε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με διακόπτει. Μαζέψτε τον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα αυτά που λέτε θα αποδειχθούν στο δικαστήριο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το ξέρω, γι' αυτό θέλει ο Βλάχος να σταματήσει να μιλάω. Και κάτι 

ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκοληρώστε κ.Λίτσα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό που σου είπε η Αννα η Στεργίου, αν έχεις μισό δίκιο..  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, με πνίγει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. επειδή προβάλλεις και προκαλείς .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με πνίγει Βαγγέλη γιατί μπορούσε να ήμουν εγώ στη θέση του 

Ρούσση. Θα μπορούσε να ήμουν εγώ στη θέση του Θωμά. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, άκουσε να σου πω κάτι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και πληρώνει τους 1.200 ψήφους ο Θωμάς. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Επειδή προσπαθείς απειλώντας και κατηγορώντας συναδέλφους.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί απειλώντας; Βαγγέλη, σε παρακαλώ .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. γι' αυτό και δεν έχεις ιδέα από εμπειρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχετε 1 λεπτό ακόμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό μόνο έχω να σου πω, τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο για 1 λεπτό κ.Λίτσα.  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, παρακολουθώ. Δε σας αδικώ καθόλου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και κάτι άλλο ακόμα. Επειδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακοπεί πάλι ο κ.Λίτσας, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και κάτι άλλο. Να το ακούσουνε κάποιοι καλά. Επειδή μιλάνε για 

πολιτική σκοπιμότητα. Καταγγέλω πολιτική σκοπιμότητα και ότι κρύβει και 

άλλα πράγματα από πίσω και μεγάλη αλητεία και ίσως και συμφέροντα 

οικονομικά, τον οποιονδήποτε Ωρωπιώτη λέει ότι ο Ασωπός μολύνθηκε από το 

Συκάμινο. Εγώ μένω στα Οινόφυτα. Τον Ωρωπό τον μολύνανε οι βιομηχανίες 

και έρχεται σήμερα αυτός ο Δήμος και λέει ότι μόλυνε το Συκάμινο τον Ασωπό. 

Αυτά είναι παραμύθια και μπορεί να τα θέλουνε κάποιοι να τα κάνουνε πάσα 

στους βιομηχάνους. Αυτό το πράγμα, Δημοτικό Συμβούλιο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, προκαλείς, προκαλείς .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, σας παρακαλώ.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε κ.Ηλιάσκο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να διαβάσετε την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μου κάνετε τώρα κ.Ηλιάσκο; Αφήστε να προχωρήσει το 

Συμβούλιο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχει ασχοληθεί και λέει πράγματα αυτή τη στιγμή 

ανεξέλεγκτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δικαίωμα να πει.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τελείως άσχετα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρει απαντήσεις ο κ.Λίτσας. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ασχετα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε βοηθάτε όμως σ' αυτό, μ' αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, 

ευχαριστούμε κύριε .. Δε νομίζω να έχετε και .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν διαμαρτύρεσαι όταν κάθε φορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε κ.Ηλιάσκο τι επικαλείται ο κ.Λίτσας; Εχει λήξει ο χρόνος 

του προ πολλού και επικαλείται τη διακοπή σας τώρα. Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

Σε μισό λεπτό. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μισό λεπτό. Ακούστε με. Για τη ρύπανση του ποταμού Ασωπού και 

την υποβάθμιση των κατοίκων δεν ευθύνεται το Συκάμινο. Ευθύνονται οι 

βιομηχανίες που λειτουργούν στα Οινόφυτα. Εγώ αυτό το δηλώνω και το 

υπερασπίζομαι και είναι μια υπερασπιστική γραμμή ετών. Οπως επίσης, στην 

ουσία της διαδικασίας της σημερινής, ήξερε ο κ.Δήμαρχος, είχε κληθεί να είναι 

σαν μάρτυρας, παρεβρέθη, η εισήγηση λέει πράγματα, τα οποία, να μην πω ότι 

λέει ψέματα, να πω ότι δεν είναι πραγματικότητα. Να πω απλώς ότι δεν είναι 

πραγματικότητα. Αλλα είναι η πραγματικότητα, βρεθήκατε εκεί με το δικηγόρο, 

δεν περνάγατε απ' έξω και ο δικηγόρος και του είπατε, ελάτε. Ωραία. Γι' αυτό 

λοιπόν το λόγο, γι' αυτό λοιπόν το λόγο, έχω να σας πω ότι έχουμε και μια 

κόντρα ενδοπαραταξιακή. Ο κ.Ρούσσης είπε να πούμε ναι. Εγώ όμως επειδή 

κάλλιστα με τα δικά σας τα μυαλά θα μπορούσα να ήμουν στη θέση του και το 

θεωρώ ότι είναι πολιτική όλη αυτή η ιστορία, να τον στήσετε με το πιστόλι, να 

μην μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, δεν θα πω ναι.  

 Είναι προσωπική η δική μου η γραμμή. Θα παρακαλέσω και τους 

υπόλοιπους συναδέλφους μου να το ακολουθήσουν. Θεωρώ μεγάλη ξεφτίλα  
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να κυνηγάμε για έναν ΧΑΔΑ έναν πρώην Κοινοτάρχη. Είμαστε οι μοναδικοί που 

θα το κάνουμε. Αν βγει ο Ρούσσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Ευχαριστούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. ότι είναι υπόδικος για κάποιο τέτοιο σημείο, είμαι ο πρώτος που θα 

τον κατακρίνει, αλλά το ΧΑΔΑ δεν το φυλάτε. Αύριο το πρωί στη Χαλκουτσίου 

αν βρούνε έναν τενεκέ που έχει μέσα επικίνδυνα πράγματα, θα είστε και εσείς 

κατηγορούμενος κ.Δήμαρχε και δεν ευθύνεστε σίγουρα γι' αυτό. Γιατί τι κάνατε 

είπατε; Μαζέψατε τα σκουπίδια, δεν είχατε τι άλλο να κάνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Τα ξαναείπατε αυτά. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ αλλά αφού μου το ζητάτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αρμυριώτης ζήτησε εκ μέρους του κ.Γιασημάκη να 

τοποθετηθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πολιτική Αγωγή ο Δήμος βεβαίως και πρέπει να παρασταθεί, 

διότι είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο βρίσκεται στα όρια του Δήμου 

μας. Είναι αυτονόητη η παράσταση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εμείς 

πρέπει να δικάσουμε και να καταδικάσουμε τον κ.Ρούσση πριν βγει η απόφαση 

του δικαστηρίου, διότι αυτό συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια 

εκμετάλλευση πολιτική σε ένα πρόβλημα που υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και δεν περιμένουμε να 

αποφανθούν τα δικαστήρια. Σε ότι αφορά την εισήγηση και το θέμα όπως έχει 

διατυπωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρίνω εκ των υστέρων πράξεις και 

πρωτοβουλίες κανενός. Εάν ο Δήμαρχος ήθελε να παρασταθεί εκεί, θα 

μπορούσε να έρθει το Σάββατο, την Κυριακή το βράδι, πριν πάει στο 

δικαστήριο, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα 

και να πάρει την έγκριση του. Σε ότι αφορά το επόμενο, την παράσταση της 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

120 

Πολιτικής Αγωγής για το δικαστήριο στις 16 Σεπτεμβρίου του 13, νομίζω ότι 

υπάρχει χρόνος μπροστά μας να το δούμε.  

 Και ένα τελευταίο θέμα που πρέπει να πω και θέλω να το πω, ότι αυτή η 

απόφαση που θα παρθεί ή δε θα παρθεί σήμερα, είναι αίολη, είναι εντελός στον 

αέρα. Ο κ.Ρούσσης έχει συμμετάσχει στη διαδικασία, άλλο θέμα αναφέρεται 

στην πρόσκληση, άλλο θέμα αναφέρεται στην εισήγηση και άλλο θέμα 

συζητάμε και τρίτο και σπουδαιότερο, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής 

μπορεί να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν το παραπέμψει η 

Οικονομική Επιτροπή ή εάν αιτιολογημένα το ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τίποτα από αυτά τα δύο δεν έχει γίνει. Και για να πω και κάτι, να ευθυμήσουμε 

λιγάκι γιατί έχει βαρύνει, ίσως τα έχετε βρει με τον κ.Ρούσση και θέλετε μια 

απόφαση η οποία θα είναι στον αέρα. Τι να σας πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. Η κα Βαρνάβα. Δεν έχει δηλώσει. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, συγνώμη, που θα σε στενοχωρήσω λίγο, λίγο, αλλά 

πάλι θα μιλήσω για λάθος χειρισμούς. Επανειλημμένως και σε πολλαπλά 

ζητήματα έχουμε έλθει σε αντιπαράθεση οι δύο μας, αν θέλεις, για τους 

χειρισμούς, τους λανθασμένους ή τους καθυστερημένους καμιά φορά ή εκεί 

που δεν πρέπει, τους βιαστικούς. Πάντως λάθος. Εκανες σύνδεση του θέματος 

που αναλύουμε, που συζητάμε, με το έγγραφο που εστάλη από το ΥΠΕΚΑ, από 

το .. προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Μας είπες ότι έπρεπε, σας το 

δίνω να σας ενημερώσω κλπ. Ε, σ' αυτό δε μας έκανες χάρη. Είναι και προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, προς όλα τα μέλη, όχι μόνο προς εσένα. Ετσι. Οχι προς 

εσένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Για προσέξτε εκεί πέρα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εδώ μας λέει το .. Δήμαρχε, συγνώμη λίγο. Στο έγγραφο αυτό, 

της Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, μας λέει για υπαγωγή σε καθεστώς περιβαλλοντικής 
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ευθύνης φορέα εκμετάλλευσης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Εδώ 

θέλω να κάνω δύο, τρεις επισημάνσεις. Αναφέρθηκε από τον κ.Λίτσα, νομίζω, 

προηγουμένως για τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, αναφέρει στο σημείο 8, 

ότι η ανάθεση που έχει γίνει μέχρι τώρα από το Δήμο δεν είναι η σωστή, η 

πρέπουσα διαδικασία και επίσης δεν προσκομίστηκαν, παρότι ζητήθηκαν οι 

άδειες του ανωτέρου αναδόχου, καθώς και τα παραστατικά για τις μεταφορές 

αποβλήτων που έγιναν ως σήμερα. Επίσης ότι τη διαδικασία που πρέπει να 

προβλεφθεί, που πρέπει να ακολουθηθεί και η οποία προβλέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις η οποία αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι το 

Δήμο, εκτός αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ορίσει διαφορετικά. Πάντως είναι 

έτσι, μελετώντας το, ένα έγγραφο κατατοπιστικό στο ότι τίποτα δεν είναι 

σαφή, σαφέστατο αυτήν τη στιγμή. Το δίκαιο το δικό σας κ.Δήμαρχε είναι ότι 

ναι, υπάρχει ένα θέμα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, μεγάλης, μικρής, αυτό 

δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Θα το κρίνουν 

τα αρμόδια όργανα και δικαστήρια, αν χρειαστεί. 

 Σε όλη αυτή τη διαδικασία βεβαίως και θα πρέπει να παρίσταται ο 

Δήμος, δια της εξουσιοδοτήσεως μας, όπως αυτά προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις του "Καλλικρατικού" Νόμου. Σας ανέφερα στην πρωτολογία 

μου στις ερωτήσεις μια εμπειρία. Επειδή συνήθως στα δικαστήρια λαμβάνονται 

υπ' όψη και αποτελεί αναπόστατο τμήμα της δικονομίας, της πολιτικής 

δικονομίας, αποφάσεις άλλων δικαστηρίων και δει μεγαλυτέρων του 

Πρωτοδικείου, όπως του Εφετείου, που σας ανέφερα προηγουμένως, γι' αυτό 

επισείω επανειλημμένως και άλλη μια φορά την προσοχή στη διαδικασία. Δε θα 

ήθελα κανείς από μας που ψηφίζουμε απόψε, για την εξουσιοδότηση σας ή που 

θα ξαναψηφίσουμε  αν χρειαστεί γι' αυτό το δικαστήριο ή για οποιοδήποτε 

άλλο θέμα περιβαλλοντικής επιπτώσεως και επιβαρύνσεως στο μέλλον, το 

οποίο θα έρχεται από μας βεβαίως και απόλυτη εξουσιοδότηση να το 

χειριστείτε, δεν πρέπει όμως να πέσουμε στο λάθος να εξουσιοδοτήσουμε μια 
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ενέργεια την οποία ήδη κάνατε. Θα συμφωνήσω με τον κ.Γιασημάκη ότι θα 

σας εξουσιοδοτήσουμε για την επόμενη δικάσημο αλλά είναι δύσκολο να σας 

εξουσιοδοτήσουμε για την προγενέστερη, αν και ο κ.Καραμέτος, οικονομικός 

σύμβουλος, μας εισηγείται ότι δεν έχουμε ευθύνη, είμαστε ανεύθυνοι.  

 Ευθύνη όμως κ.Καραμέτο δεν έχουμε και αν ψηφίσουμε όχι. Δεν έχουμε 

ευθύνη ότι αποσιωπούμε ή διώχνουμε από πάνω μας την ευθύνη της 

παράβασης καθήκοντος για τα συμφέροντα του Δήμου, γιατί είναι μια πράξη η 

οποία ήδη έχει γίνει. Για την επόμενη πράξη που θα γίνει, βεβαίως και θα 

πούμε ναι γιατί εκεί πράγματι, αφού αυτήν τη στιγμή, από σήμερα λαμβάνουμε 

γνώση, από σήμερα και στο εξής, ναι, έχουμε ποινική ευθύνη. Για την 

προγενέστερη πράξη που έκανε ο κ.Δήμαρχος πως θα έχουμε ευθύνη, εφόσον 

δεν ξέρουμε καν ότι έχει κλητευτεί ως μάρτυρας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, εντάξει. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ολοκληρώνοντας, είναι ότι ο συνδυασμός μας, η παράταξη μας, 

θα ψηφίσει την εξουσιοδότηση για την επόμενη φορά, όχι για τις 

προγενέστερες ανάγκες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πολλοστή φορά κουβεντιάζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό 

ζήτημα για την περιοχή μας, την μόλυνση μιας πάρα πολύ μεγάλης έκτασης 

στην περιοχή του Συκαμίνου από βιομηχανικά απόβλητα. Προφανώς το κύριο 

για μας δεν είναι αυτό που διερευνείτε και εισηγητικά το ποιος έκανε ας πούμε 

τον μεσάζοντα και πήγε και έθαψε εκεί πέρα σ' αυτά τα χωράφια τα βαρέλια με 

τα βιομηχανικά απόβλητα αλλά ποιες βιομηχανίες εμπλέκονται. Ο κύριος 

υπεύθυνος για την μόλυνση αυτή είναι η βιομηχανία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά 
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και το έχουμε επαναλάβει και έχει καταγραφεί από τη θέση μας σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ότι τα πολλά λεφτά που λέμε λαϊκά, είναι στη μεταφορά 

και στο θάψιμο των βιομηχανικών αποβλήτων και όχι στην επεξεργασία τους. 

Γιατί το λέω αυτό. Το τελευταίο χρόνο με αφορμή την, αν θέλετε και τις 

εκθέσεις των επιθεωρητών του περιβάλλοντος, έχουμε κουβεντιάσει την 

συλλογική, αν θέλετε, της μικροπολιτικής σκοπιμότητας, έτσι; το πρόβλημα, 

χωρίς να το βάζουμε στο πραγματικό του επίπεδο.  

 Είπαμε κ.Δήμαρχε και αυτή είναι η θέση μας, από την πρώτη στιγμή σας 

θέλουμε μπροστάρη, στην εξυχνίαση αυτού του εγκλήματος και βεβαίως σας 

νομιμοποιούμε να κάνετε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την αποκατάσταση 

συνολικά της περιοχής και της μόλυνσης που υπάρχει. Είναι, αυτό που γίνεται, 

είναι, η απόφαση που παίρνεται σήμερα είναι ιστορική και είναι ιστορική γιατί 

θα δείξει αν θα προχωρήσουμε τελικά ή όχι στην εξιχνίαση αυτού του 

εγκλήματος και βεβαίως όταν θα μπούνε οι βιομηχανίες στο μάτι ας πούμε των 

ελεγκτών του περιβάλλοντος και θα εμπλακούμε στη διαδικασία αυτή, γιατί 

βεβαίως θα υπάρχουν βιομηχανίες που θα κατηγορηθούνε. Εκεί θέλουμε τη 

Δημοτική Αρχή μπροστάρη και εμείς μαζί, έτσι; να πληρώσουν αυτές οι 

βιομηχανίες, να πληρώσουνε, γιατί για μας η ηθική βλάβη ξεκινάει από εκεί 

πέρα και όχι ένα, πολλά εκατομμύρια να πληρώσουν .. που έχουν προκαλέσει 

στον τόπο μας, οι βιομήχανοι και οι βιομηχανίες και σ' αυτήν τη λογική 

κ.Δήμαρχε, παρόλες τις παραλείψεις τις οποίες κάνατε σε σχέση με το πρώτο 

δικαστήριο, το δικαστήριο δέχτηκε την παρουσία σας ως Δημοτική Αρχή, ως 

κατήγορος, σας δέχτηκε εκεί πέρα, δε χρειαστήκατε εξουσιοδότηση από μας, 

δέχτηκε την παρουσία σας ως Δημοτική Αρχή, αλλά και πάλι, για να 

προφυλάξουμε τη διαδικασία και στο μέλλον, εμείς θα ψηφίσουμε την 

εισήγηση έως έχει. Και θα ψηφίσουμε την εισήγηση ως έχει γιατί όπως είπε και 

ο Θωμάς ο Ρούσσης, ο πρώην Κοινοτάρχης Συκαμίνου, θέλουμε να πέσει φως. 

Να καταλογιστούνε οι ευθύνες, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. 
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 Αυτά σε μια πρώτη φάση και κάτι άλλο θέλω να πω, το οποίο 

ακούστηκε σ' αυτήν την αίθουσα πρότερα, για το θέμα που κουβεντιάζουμε, με 

αφορμή το θέμα της περιβαλλοντολογικής μόλυνσης στο Συκάμινο, 

εκατέρωθεν είχαμε κατηγορίες, για τις ΧΑΔΑ, για τα απορρίμματα και αυτά. 

Οποιος έχει στοιχεία για περιβαλλοντολογικά εγκλήματα στον τόπο μας και τα 

καταγγέλει, Εισαγγελέας. Ηδη καταγράφτηκαν κάποια πράγματα στα πρακτικά 

και νομίζω ότι αν έχουν καταγραφτεί μπορεί και ο Εισαγγελέας να παρέμβει 

αυτεπάγγελτα. Τώρα πλέον μπορεί γιατί καταγράφτηκαν κάποια πράγματα. 

Ομως δεν μπορεί να σκεπάζουμε ένα έγκλημα από τη μια και να 

κουκουλώνουμε άλλα από την άλλη, εάν υπάρχουν εγκλήματα, τα οποία 

ακούγονται εκατέρωθεν κατηγορίες. Αυτά σε πρώτη φάση και θα 

δευτερολογήσω κιόλας Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω μια τοποθέτηση μήπως καλύψω κανένα δύο 

τοποθετήσεις ακόμη και τελειώνουμε μ' αυτό το θέμα γιατί έχει τραβήξει 

αρκετά. Θέλω να πω το εξής, κ.Χασιώτη, πραγματικά η τοποθέτηση σας ήτανε 

για μένα πάρα πολύ αξιόλογη. Δε φταίει μόνο ο μεσάζοντας για να γίνει αυτό 

το πράγμα. Εχουνε πραγματικά συγκεκριμέμη προέλευση, είπαμε, τα 

βιομηχανικά απόβλητα. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Εμείς θα τραβήξουμε το δρόμο 

να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είπανε διάφορα, είπανε διάφορα, δεν έχουμε 

κάνει τίποτε εμείς, καμία διαδικασία ο Δήμος, καμία πολιτική αντιπαράθεση, 

καμία πολιτική σκοπιμότητα, δεν έχει κάνει κανένα χαρτί πουθενά. Αυτό 

κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, είναι η διαδικασία από το Υπουργείο, ΥΠΕΚΑ, 

από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Μας έχουν έρθει συνολικά 5 χαρτιά. 

Αυτά ανακοινώσαμε εδώ και τίποτα άλλο. Δεν πήραμε καμία θέση εμείς 

πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν καταγγείλαμε, δεν μηνύσαμε κανέναν. 

Παρεβρέθηκα στο δικαστήριο αυτό, χωρίς να καλεστώ, μου φέρανε ένα χαρτί 
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παρανομές, 2- 3 μέρες πριν το δικαστήριο ενημερώθηκα ότι είμαι μάρτυρας σ' 

αυτό το δικαστήριο και πήγα εκεί και ρώτησα τους δικηγόρους μου τι πρέπει να 

κάνω. Λίγες μέρες πριν το δικαστήριο ενημερώθηκα, ότι είναι 3 του μηνός .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό το δικαστήριο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, για τη διαδικασία. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας διαβεβαιώ, σας διαβεβαιώ το εξής: ότι όλα αυτά που λέτε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακούστε λίγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οτι όλα αυτά που λέτε, τα χρήσιμα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακούστε λίγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με λίγο και ιδιαίτερα ο κ.Λίτσας, όλα αυτά τα χρήσιμα 

και τις παραινέσεις που λέτε στους δικηγόρους μας, κάποιος Δήμαρχος θα 

επιλέξει για ένα θέμα, ένα, δύο δικηγόρους. Εγώ έχω επιλέξει αυτούς. Θεωρώ 

τον Γιαννακόπουλο έναν πολύ αξιόλογο, στα θέματα αυτά, δικηγόρο, βοηθό 

τον κ.Καραμέτο και επέλεξα αυτούς. Εάν στην πορεία, πραγματικά δεσμεύομαι, 

αυτά που λέμε σήμερα καταγράφονται, θα γίνουνε, θα τα πάρουμε όλα 

γραμμένα, θα τα δώσω στο δικηγόρο μου. Να είστε σίγουρος, ότι αν μου πει 

στη διαδικασία  ή βρει κάποια μη σωστή διαδικασία που έχουμε κάνει, θα το 

ξαναφέρω το θέμα. Να πάμε σωστά. Δεν μπορώ να μην εκπροσωπήσω τα 

συμφέροντα του Δήμου, αφού όλοι σας παλεύετε γι' αυτά και με 

εξουσιοδοτείτε σήμερα, θα το ξαναφέρω και μια και δύο, τρεις φορές εάν 

πιθανώς κάποιοι νομικές διαδικασίες μου πουν ότι κάναμε λάθος, για να πάμε 

σωστά στην επόμενη δίκη και στις επόμενες δίκες για να βρεθεί ο αίτιος, είτε ο 

μεσάζον, είτε το εργοστάσιο, που πολύ σωστά το είπατε.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, εάν επιτρέπετε, δύο επισημάνσεις ακόμα. Κύριε 

Δήμαρχε, Πρόεδρε, εάν επιτρέπετε, δύο επισημάνσεις ακόμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη διάθεση σας θα είναι η αλήθεια, να πάμε σωστά. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι πολύ σημαντικά, αυτά είναι πολύ σημαντικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε 1 χρόνο μπροστά μας .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το κατηγορητήριο.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. άμα χρειαστεί κάτι να πάρουμε αποφάσεις σ' αυτήν την 

κατεύθυνση. Να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα και την υγεία των δημοτών 

μας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα στοιχειοθετηθεί, στη διαδικασία της δίκης θα στοιχειοθετηθεί 

κατηγορητήριο και γι' αυτούς στους οποίους ανήκουν τα απόβλητα. Εχουνε 

συγκεκριμένη προέλευση. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί έχουν έναν στρατό με 

νομικούς και δικηγόρους. Στρατό έχουνε οι βιομηχανίες. Σκεφτείτε λοιπόν, 

συνάδελφοι όλοι, τι έχει να γίνει αν προσβάλλουνε την παρουσία της 

Δημοτικής Αρχής στο πρώτο δικαστήριο. Ετσι; Και δεν νομιμοποιηθεί ο κ. 

Δήμαρχος στα επόμενα δικαστήρια να παρεβρίσκεται ως ΟΤΑ, που σημαίνει όχι 

μόνο θα μπορεί να ασκήσει κατηγορητήριο, αλλά ποτέ ο τόπος μας δεν θα 

επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, γιατί η μόνη ελπίδα να καθαριστεί ο 

τόπος, είναι η Δημοτική Αρχή να στοιχειοθετήσει το κατηγορητήριο, να 

δικαιωθεί και μετά να αναλάβει το Υπουργείο μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με 

το Δήμο να .. με κονδύλια του κράτους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, επειδή ο κ.Δήμαρχος έκανε μια παρέμβαση ενδιάμεσα και 

εν τη ρύμη του λόγου είπε την αλήθεια, μας είπατε ότι σας ήρθε ένα χαρτάκι 

λίγο πριν το δικαστήριο, προηγουμένως που σας ρώτησα εγώ είπατε, δεν 

ξέρατε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κάνεις λάθος.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το είπατε. Καταγράφηκε κ.Δήμαρχε, εκτός αν δεν ξέρετε τι λέτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μου ήρθε χαρτάκι από δικαστικό επιμελητή, κάποιον επίσημο, 

είδα ένα χαρτάκι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Που το είδατε κ.Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου το έδειξε ο Τσακάλης. Ο Τσακάλης, ο Τσακάλης που έχει 

κάνει την μήνυση από το 2010. Αυτή η προσφυγή στο δικαστήριο δεν έχει ο 

Δήμος καμία ανάμιξη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δικάσιμος ο οποίος ορίστηκε από ιδιώτη .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κάνετε λάθος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. στις δύο χωματερές του Συκαμίνου. Μα ακούστε τώρα, να 

ξέρετε. Τι δουλειά είχαμε εμείς μ' αυτό; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ είδα την πρόσκληση, σας καλεί για μάρτυρα. Τώρα μη λέμε 

ό,τι θέλουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος εκείνος, μόλις πήγε τις τελευταίες μέρες, έβαλε 

μάρτυρα και εμένα και μου το ανέφερε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να πω την άποψη μου και δε θέλω να ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπε, κ.Βελτανιώτη. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν πάλι εν τη ρύμη του λόγου σας είπατε ότι εμείς σαν 

Δήμος δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Το είπε ο κ.Τσάκωνας 

προηγουμένως. Παράβαση καθήκοντος κ.Δήμαρχε, γιατί, όπως είπε και ο 

κ.Χασιώτης, αυτά που βρήκανε εκεί έχουνε πάνω και ονόματα των εταιρειών 

που τα ρίξανε. Ετσι; Λοιπόν, δεν είναι παράβαση καθήκοντος που δεν έχετε 

κάνει σήμερα μήνυση γι' αυτές τις εταιρείες; Ενα αυτό. Και θα μου πείτε, δεν 

μπορεί ο Δήμος να το κάνει; Πως η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ σέρνει στο 

δικαστήριο συγκεκριμένες βιομηχανίες που ακόμη εκκρεμούν τα δικαστήρια για 

.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος επιμένουν σε όλα τα χαρτιά τους 

να συνεργαστούνε με το Δήμο για να συνεχιστεί η έρευνα να διαπιστωθούν 

όλα αυτά που λέτε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, εσείς τα είπατε, συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προς το παρόν έχουνε κάνει δύο τομές και έχουνε βρει αυτά. 

Αλλα θα συνεχιστεί .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εσείς τα είπατε. Εγώ τα λόγια σας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας επιβάλλει το ΣΙΓΑΠΕΣ σήμερα, αν διαβάσετε το χαρτί, μας 

επιβάλλει να κάνουμε 6, 7 ενέργειες μεταξύ των οποίων και πλήρη διερεύνηση 

όλων αυτών των πραγμάτων. Από εδώ και πέρα. Περιμέναμε τις οδηγίες των 

επιθεωρητών πως θα προχωρήσουμε. Τι θα κάνει ο Δήμος από μόνος του χωρίς 

τη συνεργασία του Υπουργείου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, δε θέλω να, μόνος σας τα είπατε, καταγράφονται όπως 

είπατε, ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει τι είναι και τι δεν είναι σωστό και 

νόμιμο. Το να γίνει το δικαστήριο και να είσαστε Πολιτική Αγωγή κ.Δήμαρχε, 
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είναι θεμιτό και φυσικά εφόσον γίνεται αυτή η όλη διαδικασία, θα πρέπει να 

πάτε. Ομως, όταν μας φέρνετε εδώ προ τετελεσμένο γεγονότος για να 

καλύψουμε, πάλι το είπατε προηγουμένως, κάποιες ίσως διαφωνίες μεταξύ των 

δικηγόρων και μπορεί να σας πω εγώ και καμιά αμέλεια, να το πω ότι ήταν 

αμέλεια, το φέρνετε εκ των υστέρων. Αλλά ξέρετε κάτι; Να μας πείτε την 

αλήθεια. Οταν μας λέτε ότι δεν το ξέραμε, ότι δεν προλάβαμε να πάρουμε 

απόφαση, όταν εκ των υστέρων ερχόμαστε να καλύψουμε μια αμέλεια, σε 

εισαγωγικά να το πω, σε ένα τόσο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, μα με προσβάλλετε τώρα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε θέλω να μου απαντάτε. Δε θέλω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να' ρθεί στο Δήμο χαρτί από επιθεωρητές περιβάλλοντος, 

από δικαστήριο, με δικαστικό επιμελητή, πρωτοκολλείται στο Δήμο. Θα 

υπήρχε. Είναι δυνατόν να σας λέω όχι; Μα είναι πράγματα αυτά που λέτε 

τώρα;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, όταν μας καλούνε στο δικαστήριο μας στέλνουνε 

με τον αστυφύλακα, με τον χωροφύλακα, μας φέρνει, ο αστυνομικός μας 

φέρνει την πρόσκληση να πάμε στη συγκεκριμένη δίκη. Τώρα αν τα έχετε, το 

πετάξατε το χαρτί ή δε σας βρήκανε γιατί δεν ξέρανε που είσαστε, είναι άλλο 

θέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως κ.Δήμαρχε, δεν είναι δυνατόν να μας 

δουλεύετε εδώ μέσα και να μας λέτε ότι βρεθήκατε στο δικαστήριο με το 

δικηγόρο σας μάλιστα μαζί, εμείς δε σας κρίνουμε ποιον δικηγόρο πήρατε, τον 

καλύτερο να πάρετε, εμείς θα τον εγκρίνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν είναι 

εκεί το θέμα, όταν όμως λέτε ότι δεν είχαμε .. Να μας πείτε, ότι ξέρετε κάτι; 

Εγώ επειδή είμαι Δήμαρχος και κάνω ό,τι θέλω, δε σκέφτηκα να ρωτήσω το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά να μας λέτε εκ των υστέρων ότι πήγα στο 

δικαστήριο, σαν Πολιτική Αγωγή, χωρίς να έχω απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου να με ορίζει για Πολιτική Αγωγή, μας κοροϊδεύετε. Αυτή είναι η 

ουσία.  

 Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα, το πρώτο θέμα, όπως το βάζετε, εγώ δεν 

είμαι σύμφωνη. Στο να γίνει δικαστήριο, να σας ορίσουμε Πολιτική Αγωγή για 

το επόμενο δικαστήριο, ναι. Ομως λέτε εδώ, πάλι στο δεύτερο, λέτε, ποιος το 

έγραψε τέλος πάντων, αλλά για να το φέρνετε εδώ, λογικά το υιοθετείτε, ότι 

λέτε, ότι χωρίς προηγούμενη, προηγούμενη, μπορεί και να μην το έχετε 

διαβάσει, λοιπόν, λέτε, εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να παραστεί, για την επόμενη 

λέμε τώρα, ως Πολιτική Αγωγή στις 16.9., για την αποκατάσταση των 

πραγμάτων στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, χωρίς έγγραφη προδικασία, 

ήτοι χωρίς επίδοση δικογράφου, το οποίο επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση 

να συντάξει στο μέλλον. Σας δίνω από τώρα την έγκριση για ένα δικόγραφο. 

Πότε θα το δούμε εμείς αυτό το δικόγραφο για το μέλλον; Δε θα ήτανε πιο 

σωστό, πιο κοντά στη δίκη να' ρθείτε εδώ, 1, 2 μήνες, 3 μήνες, πριν από το 

δικαστήριο και να το φέρετε εδώ το θέμα να δούμε και τι λέτε στο δικόγραφο. 

Με ποια υπερασπιστική γραμμή θα πάει ο Δήμος, με ποια, μάλλον καταγγελτική 

μορφή θα πάει ο Δήμος. Να ξέρουμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 

δικόγραφο αυτό που θα πάει, που λέει, θα συντάξει στο μέλλον.  

 Να σας δώσουμε τώρα εν λευκώ δηλαδή όλη αυτή την εξουσιοδότηση, 

χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, η άποψη μου είναι ότι θα 

πρέπει να το αφήσουμε. Δε σας καλύπτουμε, εγώ προσωπικά δε σας δίνω 

ψήφο κάλυψης της προηγούμενης διαδικασίας, γιατί θεωρώ ότι μας 

κοροϊδέψατε και κοροϊδεύετε ένα ολόκληρο Συμβούλιο και αυτήν τη στιγμή και 

για τα παρακάτω. Οπως είπε και ο κ.Λίτσας προηγουμένως, μεταθέτετε όλο το 

πρόβλημα της μόλυνσης του Ασωπού και καλά της αρνητικής δημοσιότητας, 

ενώ η αρνητική δημοσιότητα εδώ και 10 χρόνια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου, ευχαριστούμε. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και όταν το 2007 και το 2008 βγήκαμε στους δρόμους, δεν ήταν 

αρνητική δημοσιότητα; Δεν ξέραμε ποιοι ήταν αυτοί που ρυπαίνουνε τον 

Ασωπό; Τώρα δηλαδή με αυτήν την, με αυτό το σκεπτικό θα πάμε να 

ψηφίσουμε; Γιατί αυτό είναι απόφαση. Και αυτή την απόφαση, έτσι όπως την 

έχετε γράψει, θα διακινηθεί. Σ' αυτό λοιπόν εμείς διαφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, ένα λεπτό αν θέλετε, να απαντήσω σε κάτι. 

Κατ' αρχάς δεν υπάρχει καμία, κανένα δικόγραφο, το οποίο θα συνταχθεί στο 

μέλλον, αυτό που λέει η εισήγηση είναι ότι μπορεί και χωρίς προδικασία να 

δηλωθεί η παράσταση απευθείας στο ακροατήριο. Θα πάει ο δικηγόρος στο 

ακροατήριο και θα δηλώσει Παράσταση Πολιτικής Αγωγής και στη νέα 

δικάσιμο. Αυτή είναι, αυτή είναι η έννοια του ότι δεν απαιτείται προδικασία. 

Δεύτερον, σχετικά με την ενημέρωση που υποτίθεται ότι είχε ο Δήμος μερικές 

μέρες πριν και αφορά το συγκεκριμένο χαρτί το οποίο βέβαια ακόμα δεν μας το 

έχετε φέρει να το δούμε περί τίνος πρόκειται, υποψιάζομαι λοιπόν .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Κάποιο χαρτί, αυτό που λέτε ότι επιδόθηκε στο Δήμαρχο.  

Υποζιάμαι και αν μου το φέρετε μπορεί να το επιβεβαιώσω ή να το αναιρέσω 

αυτό που λέω, ότι είναι μια γνωστοποίηση από αυτόν που έκανε την 

καταγγελία την αρχική, κάποιων μαρτύρων κατηγορίας, τους οποίους θα 

καλέσει ο ίδιος στο δικαστήριο, η οποία απευθύνεται στον κ.Ρούσση ο οποίος 

είναι κατηγορούμενος, προκειμένου να γνωρίζει ποιοι μάρτυρες θα κληθούν 

από τον προφανώς πολιτικώς ενάγοντα, να παραβρεθούν. Εκεί, αυτό το χαρτί 

δεν επιδίδεται κατ' αρχάς στους μάρτυρες που προτείνονται. Ενα αυτό. Και 

δεύτερον, μπορεί να κάνω λάθος, αν μου φέρετε το χαρτί, σας λέω, μπορεί να 

σας αναιρέσω, έτσι; Φέρτε μου το χαρτί να το δω. Δεν έχω, δεν έχω την .. 

Ωραία. Δεύτερον, δεύτερον .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τον βάλανε μάρτυρα χωρίς να τον ρωτήσουνε; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, να τελειώσω. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Βάλανε μάρτυρα τον Δήμαρχο χωρίς να τον ρωτήσουνε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ετσι σε βάλανε; Χωρίς να σε ρωτήσουνε;  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δεύτερον, δεύτερον, έτσι όπως μου το διαβάσατε .. Δεύτερον 

.. Συγνώμη ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη. Δεύτερον, έτσι όπως, έτσι όπως μου το 

διαβάσατε, αυτός που έχει κληθεί είναι ο Ιωάννης Οικονομάκος. Δεν έχει, δεν 

έχει κληθεί ο Δήμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φέρτε το κ.Ρούσση εδώ πέρα. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: .. ο Δήμος, προκειμένου να μπορεί να κάνει μια διαδικασία να 

συμμετέχει στο δικαστήριο αυτό. Είναι .. Κλήθηκε, κλήθηκε ως ιδιώτης και 

όταν .. Συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε κ.Τσάκωνα. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Στο δικαστήριο, στο δικαστήριο, για να υπερασπίσει καλύτερα 

τα συμφέροντα του Δήμου, δήλωσε παράσταση Πολιτικής Αγωγής και με την 

ιδιότητα του ως Δημάρχου, όχι ως Γιάννης Οικονομάκος, ως Δήμαρχος 

Ωρωπού, προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να συμμετέχει. Να λέει η απόφαση 

που θα βγει ότι παρέστη και ο Δήμος Ωρωπού και όχι παρέστη ο Ιωάννης 

Οικονομάκος. Επομένως ο Δήμος μέχρι και τη διαδικασία του δικαστηρίου δεν 

είχε απολύτως καμία ενημέρωση ή συμμετοχή στη διαδικασία. Ο 

κ.Οικονομάκος κλήθηκε ατομικά, ατομικά και πιθανολογώ ότι δεν του 
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επιδόθηκε ποτέ κάποιο έγγραφο και αν μου φέρετε το έγγραφο αυτό θα το 

επιβεβαιώσω ή θα το αναιρέσω, ξαναλέω. Αλλά δεν μου το φέρνετε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι, μπορούσαν να καλέσουν εμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Χασιώτη, σας παρακαλώ. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Προφανώς έχουν καλέσει και άλλους. Προφανώς έχουνε 

καλέσει και άλλους. Σαν Οικονομάκο τον καλέσανε, σαν Οικονομάκο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Προφανώς έκριναν ότι έχει μια ιδιότητα που μπορεί να 

βοηθήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, ορίστε. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Οχι το Δήμο Ωρωπού. Και τον Καραμέτο μπορεί να καλέσουν 

ως δικηγόρο του Δήμου Ωρωπού, αλλά δεν έχει σχέση με το Δήμο. 

Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, μισό λεπτό να μιλήσω και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μπορούμε να κάνουμε κύριε .. ; Τον Κανονισμό εφαρμόζω. 

Τον Κανονισμό εφαρμόζω, δυστυχώς. Να αφαιρέσει ο Πρόεδρος το λόγο από 

τους συναδέλφους;  

 Λοιπόν, κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, όσον αφορά την εισήγηση, εγώ θα σταθώ, θα σταθώ .. 

Οσα προλάβουμε συνάδελφε θα κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, συνεχίστε. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι σύμφωνα με την 

εισήγηση, σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση, ο Δήμαρχος παρεμπιπτόντως 

βρέθηκε σ' αυτήν την δίκη γιατί του το είπανε οι δημότες. Αυτό εγώ δεν το 

θεωρώ σοβαρή δικαιολογία, μάλλον μια παιδαριώδης δικαιολογία είναι, και μετά 

μας ζητάει να δώσουμε εμείς την συγκατάθεση μας ως Πολιτική Αγωγή να 

παραβρεθεί για να, όπως μας λέει εδώ, παραβρίσκεται, μισό λεπτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειπώθηκε. Τον δέχτηκε το δικαστήριο τελικά ως Πολιτική Αγωγή. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Ενα λεπτό. Ναι, λοιπόν ως Πολιτική.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να σας βοηθήσω. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι παραβρέθηκε εκεί και ως Πολιτική και θέλει να παραβρίσκεται 

ως Πολιτική Αγωγή, με σκοπό να διεκδικήσει ηθική βλάβη για το Δήμο, αλλά 

και να διεκδικήσει ότι τέλος πάντων.. Μισό λεπτό, γιατί εδώ .. Ακριβώς θέλω να 

πω τα λόγια που μας δώσατε εσείς στην εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειπώθηκαν αυτά κα Βαρνάβα. Ελάτε επί της ουσίας. Επί της 

ψηφοφορίας τι προτείνετε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ενα λεπτό. Τι προτείνω. Μισό λεπτό. Εδώ, διαβάζοντας, 

διαβάζοντας την εισήγηση που έχουμε από το ΥΠΕΚΑ, εγώ έχω παρατηρήσει 

το εξής: ότι υπάρχει μια ΧΑΔΑ η οποία δεν είχε άδεια καθόλου λειτουργίας, 

έτσι; επιπλέον μπορεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας το αφήσουμε αυτό. Είναι .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Μπορεί να ήτανε, μπορεί να μην ήτανε .. Οχι, να μ' 

αφήσετε και μένα να τελειώσω. Λοιπόν, μπορεί να είναι με επικίνδυνα ή με όχι 

απόβλητα, πάντως μας λέει επίσης ότι παίρνει απόφαση εδώ το ΥΠΕΚΑ, ότι 

τέλος πάντων πρέπει να προβούμε σε αποκατάσταση του χώρου, να κλειστεί ο 

χώρος αυτός, προκειμένου να μην μπαίνουνε κάποιοι γιατί είναι επικίνδυνος και 

πρέπει επομένως ο Δήμος ακόμα και με την επίβλεψη της ανώτατης αρχής να .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Δεν ακούγεται η κα Βαρνάβα. Συνεχίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρέπει με την επίβλεψη της ανώτατης αρχής, λοιπόν, να μπορέσει 

να αποκαταστήσει τον χώρο. Μας είπατε μάλιστα ότι αυτή η αποκατάσταση 

μπορεί να .. Μάλλον, μας λέει, ότι η αποκατάσταση αυτή  είναι ευθύνη της 

Κοινότητας Συκαμίνου και βέβαια τώρα του Δήμου Ωρωπού, ο οποίος θα 

πληρώσει για να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Επειδή - μισό λεπτό να 

ολοκληρώσω - το ΕΠΕΡΑ όμως, μας είπατε, ότι μπορεί να αναλάβει και αυτό 

φαίνεται και μέσα στην εισήγηση που έχουμε από την Ειδική Γραμματεία, να 

αναλάβει αυτήν την αποκατάσταση. Επειδή, μισό λεπτό, είναι πάρα πολύ 

σημαντικά τα θέματα του περιβάλλοντος, όχι, θα το ακούσετε, θα το 

ακούσετε, λοιπόν, από την άλλη πλευρά μας λέει εδώ ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος 

έδωσε εντολή και έκανε ανάθεση σε κάποια εταιρεία, για να καλύψει τον χώρο 

αυτό ή να απομακρύνει κάποια από τα απόβλητα που υπάρχουνε, δεν ξέρω 

εγώ, στην χωματερή αυτή. Ο ίδιος το αναφέρει και το βλέπουμε μέσα στην 

εισήγηση και εδώ πάλι τίθεται το ερώτημα, αφού ο Δήμος δεν είχε εξασφαλίσει 

ούτε αυτός άδεια αποκατάστασης, πως ανέθεσε έναν καθαρισμό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μιλάμε για τα επιφανειακά τώρα, μιλάμε για τα θαμμένα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν ξέρω. Εδώ μας μιλάει, αυτά λέει η εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μας και τη θέση σας για το συγκεκριμένο θέμα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, έχουν γίνει εργασίες από τον αναδοχο ή δεν έχουνε 

εργασίες γίνει από τον ανάδοχο και με ποια, με ποια, συγνώμη, παραστατικά 

για τη μεταφορά .. 

.......: Ελα, τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. δε μας δίνονται. Επομένως, επομένως το ζήτημα είναι πολύ 

σοβαρό, έτσι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε μας την τελική σας θέση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, θα σας την πω και πρέπει να, νομίζω ότι από τη στιγμή 

που έπρεπε να είμαστε μηνυτές και όχι να είμαστε τώρα σ' αυτήν τη θέση να 

ερχόμαστε εμείς τι να κάνουμε; Να μπορούμε το Δήμαρχο να τον 

υποστηρίξουμε για να πάει Πολιτική Αγωγή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ερχόμαστε 

εκ των υστέρων κάθε φορά με καλή πίστη να προσυπογράφουμε πράξεις τις 

οποίες κάνει ο Δήμαρχος εκ των υστέρων. 

Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή το θέμα αυτό το αναγάγαμε, από 

παραπληρόφορηση φυσικά, σε θέμα μόλυνσης Ασωπού, μέγα 

περιβαλλοντολογικό, εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά αυτό που είδα και στη δίκη 

και στα έγγραφα, ο κ.Ρούσσης, μπορεί αύριο, στον πρώην Πρόεδρο της 

Κοινότητας Συκαμίνου, ο Εισαγγελέας βάσει της έκθεσης αυτής εάν κρίνει ότι 

υπάρχουνε, υπάρχει υπαιτιότητα, να απευθύνει κατηγορία. Η συγκεκριμένη 

δίκη που μιλάμε δεν την είχε απευθύνει ο Εισαγγελέας αυτεπάγγελτα. Ο 

κ.Τσακάλης σαν ιδιώτης, δημότης Συκαμίνου, έχει κάνει μήνυση στον 

κ.Ρούσση ότι με ευθύνη του μόλυνε το περιβάλλον και σ' αυτό εμείς 

καλούμαστε να πάμε μάρτυρες. Χάρηκα που ο Δήμαρχος είναι υπέρμαχος του 

περιβάλλοντος, δυστυχώς όμως δε μας το δείχνει στην πράξη. 1,5 χρόνο τώρα 

ρίχνουμε σε άλλες ανεξέλεγκτες χωματερές, σε άλλες ΧΑΔΑ, απορρίμματα, μαζί 

με τα μπάζα πάμε και μερικά στο λατομείο, στα διοικητικά μας όρια. Εκεί δεν 

υποβαθμίζουμε το περιβάλλον;  

 Υπόχρεος, υποχρέος, εάν προκύψει παράβαση, θα είναι η Κοινότητα 

Συκαμίνου. Επαναλαμβάνω, υπόχρεος, αν προκύψει παράβαση, θα είναι η 
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Κοινότητα Συκαμίνου και κατά προέκταση η διάδοχη .. που είναι ο Δήμος 

Ωρωπού. Ο κ.Ρούσσης μπορεί σαν τότε Πρόεδρος να δικαστεί ποινικά, αλλά και 

σύμφωνα και με το έγγραφο του ΥΠΕΡΑ, εάν υπάρχει θέμα αποζημιώσεων, 

αυτές θα τις επιβαρυνθεί ο Δήμος Ωρωπού. Αυτό αναφέρεται και σε έγγραφο 

εδώ μέσα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Βελτανιώτη και τοποθετηθείτε στο θέμα. 

ΒΕΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ε τώρα κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 λεπτά έχετε από το χρόνο. Τον έχετε υπερβεί ήδη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τώρα κ.Πρόεδρε, τι να πω τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε μιλήσει για το θέμα καθόλου. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ. Λίγη ευαισθησία, δεν έχω μιλήσει καθόλου 

και μου λέτε, ολοκληρώστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω δηλαδή; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σε 1 λεπτό θα ολοκληρώσω. Μα δεν είπατε όμως στους 

προηγούμενους συναδέλφους. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αρχηγούς παρατάξεων έχουν περισσότερο χρόνο. Τι να 

κάνουμε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα είναι ξεκάθαρο, ότι μέχρι 

σήμερα ο κ.Οικονομάκος επεδίωκε την οικογενειακή προσβολή του κ.Ρούσση 

και την πολιτική του εξαθλίωση, την πολιτική του εξαφάνιση. Σήμερα επιδιώκει 

και την οικονομική του εξαθλίωση. Μέχρι σήμερα ο κάτοικος του Δήμου 

Ωρωπού πληρώνει τις ωραίες εκδηλώσεις για να βγάζει προεκλογικούς λόγους ο 

κ.Οικονομάκος. Μέχρι σήμερα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, θα έρθετε στο θέμα σας να πείτε τη θέση 

σας; 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μέχρι σήμερα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία λογοκρισία κύριε. Τώρα τα .. αυτά είναι εκτός θέματος 

όλα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μέχρι σήμερα, αντί, αντί να προσλάβει ειδικούς συμβούλους 

ο κ.Δήμαρχος, ανθρώπους που θα μπορούσαν να παράγουν έργο, τεχνοκράτες, 

προσέλαβε αρκετούς επικοινωνιολόγους για να φτιάχνουνε, για να φτιάχνουνε 

το προφίλ του. Σήμερα λοιπόν καλείται ο Δήμος Ωρωπού να πληρώσει και τα 

έξοδα για την πολιτική δίωξη του κ.Ρούσση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολιτική δίωξη, δεν είναι 

τίποτα άλλο και γι' αυτό θα απέχω της ψηφοφορίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε μια ερώτηση στον κ.Καραμέτο εκτός 

χρόνου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι εκτός χρόνου. Κάνατε ερωτήσεις προηγουμένως ένα σωρό. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Καραμέτο .. Μπορώ να ρωτήσω τουλάχιστον; Εντός χρόνου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Καραμέτο, σε μια αγωγή που κάνει ένας δημότης, εάν ο Δήμος 

Ωρωπού δεν δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής πάει να πει ότι δεν κάνει 

καλά τη δουλειά του; Να το πω έτσι απλά. Ο Δήμαρχος; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρό περιβαλλοντικό, 

το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές υποχρεώσεις στον νυν Δήμο να 
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αποκαταστήσει το περιβάλλον και να υποβληθεί σε δαπάνη, γιατί όπως είπε και 

ο κ.Βελτανιώτης με αρκετές ανακρίβειες, τελικά είναι πολύ πιθανόν να κληθεί .. 

(παρέμβαση  εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομικά είπε κ.Βελτανιώτη. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Τελικά μπορεί να κληθεί ο Δήμος Ωρωπού να καταβάλλει ένα 

μέρος ή τη συνολική δαπάνη της αποκατάστασης. Το να μη συμμετέχει σε ένα 

δικαστήριο και να μην αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έχει από το Νόμο και 

σας το είπα από την αρχή, ότι ο Νόμος δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό 

προνόμιο στους Δήμους. Να ζητήσει από το δικαστήριο, σε περίπτωση που 

εκδώσει απόφαση καταδικαστική, να επιβάλλει σε αυτόν που καταδικαστεί την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος με δικές του δαπάνες, ναι, θεωρώ ότι είναι 

κακή διαχείριση από την πλευρά του Δήμου η οποία έχει και οικονομικό 

περιεχόμενο και εγώ θα το τοποθετούσα στα όρια, στα όρια της παράβασης 

καθήκοντος, εάν παραλείψει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ.Καραμέτο. Να τοποθετηθεί ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πλέον ξεκάθαρο, μετά από 1,5 χρόνο που 

σχεδόν υπάρχει αυτή η περίπτωση, ότι μιλάμε για μια καθαρά πολιτική δίωξη 

εναντίον του πρώην Κοινοτάρχη του Συκαμίνου και κατ' επέκταση, για μένα, 

εναντίον όλων των κατοίκων του Συκαμίνου. Και αν θέλετε ακόμη και εναντίον 

όλου του Δήμου Ωρωπού, διότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος Ωρωπού να 

βγαίνει σε εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί στο σύνολο της χώρας και να 

καταφέρεται για το Δήμο του με τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δυνατόν να 

υποστηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, μη βλέποντας γύρω μας τίποτα, την 

αγωγή που έχει κάνει ένας δημότης για τον 'α', 'β', δεν ξέρω εγώ ποιο λόγο και 

θα ρωτήσω και για κάτι άλλο. Εσείς κ.Οικονομάκο .. Αφήστε με να 

ολοκληρώσω. Θα με ακούσετε και μετά θα μιλήσετε. Εφόσον λοιπόν είστε 
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τόσο καλός Δήμαρχος, όπως λέτε και αγαπάτε τόσο πολύ το Δήμο, τι έχετε 

κάνει από τότε που αναλάβατε για όλες αυτές τις ανεξέλεγκτες χωματερές που 

υπάρχουν στα όρια του Δήμου μας;  

 Ποιες είναι οι ενέργειες σας; Και θα σταθώ σ' αυτό το έγγραφο που έχει 

πρωτοκολληθεί στο Δήμο εδώ και 15 μέρες και δεν έφτασε στα χέρια μας, ενώ 

έχουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα να συζητήσουμε απόψε, στο σημείο 8 που λέει, 

ότι έχετε αναθέσει ήδη τον καθαρισμό του χώρου σε ιδιώτη εργολάβο στα 

πλαίσια εργασιών κοινοχρήστων χώρων, όμως δεν προσκομίστηκαν οι 

ανάλογες άδειες, ούτε το που πάνε αυτά που υπήρχαν στον εν λόγο χώρο. 

Εσείς κάποια στιγμή στο Συμβούλιο εδώ μόνο για πυρηνικά απόβλητα δε μας 

είχατε μιλήσει και σήμερα έρχονται εδώ πέρα υπεύθυνοι από το ΥΠΕΚΑ και μας 

μιλάνε για εν δυνάμει επικίνδυνα. Είναι ανεύθυνη στάση του κ.Οικονομάκου 

που θέλει να λέγεται Δήμαρχος Ωρωπού, για όσο ακόμη θα λέγεται Δήμαρχος 

Ωρωπού.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κ.Δήμαρχε, τοποθετηθήκατε και εσείς 

και ο .. Κύριε Δέδε, να τελειώσω. Κύριε Δήμαρχε, είπατε επανειλημμένως ότι 

ως Δήμος για το συγκεκριμένο θέμα ποινικά και διωκτικά δεν έχετε κάνει 

τίποτα. Ετσι δηλώσατε προηγουμένως και κατ' επανάλειψην και αφορά και τον 

κύριο νομικό σας σύμβουλο αυτό που παρακάτω θα αναλύσω. Οι επιθεωρητές, 

οι επιθεωρητές βρήκανε κάποια βιομηχανικά απόβλητα, έγιναν χημικές 

αναλύσεις και αυτά έχουν ταυτότητα. Μετά από ένα χρόνο, γιατί ένας χρόνος 

έχει περάσει από την αυτοψία των επιθεωρητών, έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά 

και αγωγή στα εργοστάσια προέλευσης αυτών των ταυτοποιημένων πλέον 
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υλικών για αποζημίωση του Δήμου, επαναφορά και αποκατάσταση των χώρων; 

Ανεξάρτητα με το ποιος, πότε, που και γιατί τα έβαλε. Εχουνε πηγή 

προέλευσης. Την πηγή την έχετε καταγγείλει; Γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα 

μας είπατε όχι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα.  

 Να έρθω και στο συγκεκριμένο, επί της απόφασης που ζητήσατε.  Για 

όλα αυτά που ειπώθηκαν και τοποθετηθήκαμε και κάναμε ερωτήσεις, εκ των 

υστέρων αποφάσεις για ενέργειες σας, λευκή επιταγή, από μένα προσωπικά 

δεν παίρνετε. Σίγουρα, για τα επόμενα δικαστήρια και όποτε χρειαστεί για 

τέτοια θέματα σοβαρής σημασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και 

ρύπανσης του Δήμου μας, σε όποιο Τοπικό Διαμέρισμα, θα είμαστε αρωγοί σας 

και σίγουρα όλοι επιθυμούμε, ακόμα και ο Ρούσσης, να παραβρίσκεστε και να 

προστατέψετε το Δήμο από περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, αλλά όχι όμως μ' 

αυτές τις διαδικασίες. Αναφέρομαι καθαρά στις διαδικασίες και όχι στην ουσία. 

Η ουσία είναι ότι πρέπει να παραβρεθείτε και να υποστηρίξετε τα συμφέροντα 

του τόπου, αλλά με καθαρές, διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω. Συγνώμη μισό λεπτό. Εχω κανένα συμφέρον εγώ 

να ακολουθήσω μια κακή διαδικασία, να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του 

Δήμου; Πρώτον. Δεύτερον .. Μισό λεπτό Γιώργο. Μισό λεπτό Γιώργο γιατί είπες 

κάτι το οποίο δεν το έχεις καταλάβει καλά. 28.8. πρωτοκολλημένο ήρθε το 

έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ στο Δήμο και αυτό μας λέει τι να κάνουμε. Αυτό 

περιμέναμε τόσο καιρό. Αυτό μας λέει αν τα απόβλητα αυτά είναι για ανάπλαση 

ή να τα αφήναμε εκεί και να κάναμε παιδική χαρά από πάνω. Αυτό μας λέει τι 

να κάνουμε, που ήρθε πριν 10 μέρες και μας λέει, μας λέει, και μας λέει, 

πρώτον, δεύτερον, τρίτον, έβδομον, διάβασε το. Οτι πρέπει να τα ξεθάψουμε 

όλα .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή βάσει αυτού του εγγράφου κάνουμε το θέμα σήμερα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάσει αυτού του εγγράφου προχωράμε τι θα κάνουμε από εδώ 

και πέρα. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, χωρίς την έγκριση του 

ΣΥΓΑΠΕΖ, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντολογικών 

Ζημιών. Αυτό το ΣΥΓΑΠΕΖ μας ήρθε, μου ήρθε πριν 1 βδομάδα, 10 μέρες και 

μας λέει, κύριοι, μετά τις επιθεωρήσεις των επιθεωρητών της αυτοψίας, τις 

δύο, την έκθεση μερικού ελέγχου, τα δείγματα του ΙΓΜΕ, τις χημικές 

αναλύσεις, πρέπει να κάνετε αυτό.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διάβασε το, διάβασε το. Ε, διάβασε το. Αυτό αναφέρει πλήρη 

διερεύνηση. Τώρα, μέχρι τώρα έχουνε κάνει δύο δειγματοληπτικές τομές, οι 

οποίες δείχνουν πολύ μικρό μέρος των αποβλήτων και επομένως δεν μπορούν 

να καταλογίσουν και ευθύνες στα εργοστάσια. Μόλις διανοιχτεί όλο θα είναι 

αναγκασμένοι να δούνε την προέλευση, τεκμηριωμένα και σωστά, για όλα τα 

απόβλητα και επομένως τότε θα δώσουν και πιο εύκολα ευθύνες στα 

εργοστάσια. Τώρα, με ένα δείγμα που πήρανε, απλώς είδανε την προέλευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος να τα ανοίξει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος μόνος του; Και να το κάνει; Να το κοιτάει; Αμα δεν 

έρθουν οι επιθεωρητές να το ελέγξουνε, να πάρουνε δείγματα πάλι, να' ρθούνε 

χημικοί, να έχουμε βοήθεια από περιβαλλοντολόγους, πως θα το κάνει ο Δήμος 

μόνος του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικουρικά θα λειτουργήσει ο Δήμος και τώρα κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος απλώς πάντα δήλωνε ότι θα στηρίξει οποιεσδήποτε 

προσπάθειες όλων των αρμοδίων οργάνων, θα είναι δίπλα τους για να λάμψει η 

αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει τις Υπηρεσίες να κάνει κάτι 

άλλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε περίπου 1,5 ώρα γι' αυτό το 

θέμα, 2,5, 2, κάπου εκεί, και νομίζω ότι βάσει διαδικασίας το θέμα αυτό είναι 

εκτός. Οταν ξεκίνησε μετά τις ανακοινώσεις ο κ.Πρόεδρος, ξεκίνησε τα θέματα 

κανονικά. Ανακοίνωσε το 1ο θέμα και έδωσε το λόγο στον κ.Ρούσση. Ο 

κ.Ρούσσης τοποθετήθηκε 10 λεπτά για θέμα που τον αφορά προσωπικά. Εγώ 

προσωπικά δεν ήθελα να το ακούσω. Να κρίνω και όπως θέλω. Και κατόπιν ο 

κ.Πρόεδρος είπε, τώρα ξεκινάει. Βάσει διαδικασίας και βάσει του άρθρου 10 .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Καλύβα, συγνώμη, τώρα λέτε άλλα πράγματα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Θα το δούμε, θα το δούμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ρώτησα το Δημοτικό Συμβούλιο, να μιλήσει εκτός 

μικροφώνου και είπαν όλοι ναι, δεν είπε κανείς όχι. Σε παρακαλώ πολύ, πάρτο 

πίσω αυτό. Ρώτησα το Δημοτικό Συμβούλιο, να μιλήσει εκτός μικροφώνου 

επειδή είναι σοβαρό θέμα και ο άνθρωπος θεωρώ ότι ηθικά και ανθρώπινα θα 

έπρεπε να μιλήσει να τον ακούσουμε .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Και θα πρέπει να δικάζουμε εδώ μέσα σ' αυτήν την αίθουσα; Γιατί 

αυτό γίνεται τώρα. Εγώ παρακολουθώ μια δίκη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εγώ ήθελα να μιλήσει. Δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι 

προσπαθώ να κάνω κάτι .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Παρακολουθούμε μια δίκη όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. παραπάνω ή παρακάτω από την αλήθεια. Γι' αυτό είπα να 

μιλήσει εκτός μικροφώνου. Ητανε δική μου πρόταση και κανείς δεν έφερε 

αντίρρηση. .. δεν έφερες αντίρρηση όταν το είπα, να μιλήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά, σ' αυτό έχετε δίκιο ότι παρακολουθούμε μια δίκη. Το λέω 

από την αρχή.  
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ αυτό είδα, ότι παρακολουθούμε μια δίκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά μόνο η παράταξη σας στάθηκε στα νομικά του θέματος 

και ο κ.Τσάκωνας, οφείλω να το πω.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ωραία, εγώ στέκομαι σε αυτό και τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ σταθώ μόνο στα νομικά θέματα, γιατί δεν είμαι 

περιβαλλοντολόγος. Επίσης κ.Καραμέτο δεν είμαι νομικός, είμαι φορτηγατζής, 

αλλά είμαι εγγράμματος φορτηγατζής.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, το ξαναλέω του κ.Καραμέτου γιατί νομίζω, νομίζω, δεν είμαι 

σίγουρος, ότι κ.Καραμέτο εκθέτετε το Δήμαρχο. Θα σας εξηγήσω. Σας ρώτησα 

και σας είπα, που στηρίζετε και μου είπατε, "Καλλικράτης", παρ.2. Είμαι 

υποχρεωμένος να διαβάσω τον "Καλλικράτη", παρ. 2. Οταν δημιουργείται 

άμεσος, άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος 

μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής. Αρα να πάει στο δικαστήριο. 

Αυτό δεν επικαλείστε κ.Καραμέτο; Αυτό επικαλείστε. Ακούστε όμως τι λέει 

παρακάτω το άρθρο 58. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλλει την 

έγκριση της σχετικής απόφασης του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης Επιτροπής. Η αντίστοιχη Επιτροπή, κ.Καραμέτο, είναι η 

Οικονομική. Συγνώμη, συγνώμη κ.Πάντο, ακούστε τι θα ψηφίσετε. Η 

Οικονομική Επιτροπή, κ.Καραμέτο, συνεδρίασε στις 10.9., ήμουν παρών, είχε 

18 θέματα δικηγόρων, δεν το είχε αυτό. Αρα, όπως καταλαβαίνετε, βάζετε όλο 

το Συμβούλιο σε ένα λάθος και αν θέλουμε πραγματικά να είναι Πολιτική 
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Αγωγή ο κ.Δήμαρχος πρέπει να πάρετε πίσω το θέμα, να το φέρετε στην 

Οικονομική Επιτροπή, να ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή.  

 Ψηφίζοντας τώρα βάζετε σε λάθος το Δήμαρχο και οι δικηγόροι του 

κ.Ρούσση μπορούνε ανά πάσα ώρα και στιγμή να πετάξουνε έξω τον 

κ.Δήμαρχο, γιατί αυτά θα τα πάνε. Δεν έχει σημασία αυτό κ.Ρούσση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχω καλύψει βρε Δημήτρη. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ μιλάω στη διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έρθει και Οικονομική Επιτροπή σίγουρα, αλλά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, προσέξτε, πρέπει κ.Δήμαρχε, συγνώμη, σας διαβάζω και 

θα περιμένω και την απάντηση του κ.Καραμέτου. Λέει, στην περίπτωση αυτή 

οφείλει, διαβάζω το άρθρο 2, να υποβάλλει προς έγκριση στη σχετική απόφαση 

κατά την επόμενη, όχι όποτε θέλετε, στην επόμενη. 3 του μηνός το 

δικαστήριο; 10 του μηνός Οικονομική Επιτροπή. Στην Οικονομική Επιτροπή, 10 

του μηνός, δεν την καταθέσατε κ.Δήμαρχε. Αρα αυτό που μας ζητάτε 

κ.Χασιώτη είναι παράνομο. Αν θέλετε να ψηφίσετε κάτι παράνομο κύριοι, 

ψηφίστε το. Οχι πολιτικά. Τι λέει ο Νόμος, σας λέω και θα περιμένω και την 

απάντηση του νομικού γιατί εγώ απλώς είμαι ένας φορτηγατζής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Καραμέτο, θέλετε να .. ; 

.......: Κύριε φορτηγατζή, έχετε δίκιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμέτο, θέλετε να .. ;  

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. Θα απαντήσει κ.Κιούση. Μισό λεπτό, θα 

σας απαντήσει κ.Κιούση, ηρεμήστε. Πολύ γκάζι πατάτε. 

 Κύριε Γιαμαρέλο. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ο κ.Κιούσης διάβασε την παρ. 2 του 

άρθρου 58. Προηγουμένως ο κ.Καραμέτος στη θέση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ παραδρομής. Θέλω να πω δηλαδή 

ότι σ' αυτό το θέμα η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής έχει και αυτή κάποιο λόγο, ίσως 

τον σπουδαιότερο. Θα έπρεπε λοιπόν κ.Δήμαρχε, επειδή αυτό το θέμα της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος της περιοχής μας είναι σοβαρότατο και έχει 

επιπτώσεις και στα προϊόντα της περιοχής μας, δεν ξέρω αν έχουν διενεργηθεί 

έλεγχοι των προϊόντων των αγροτικών της περιοχής, ποτέ δε φέρατε στο 

Συμβούλιο τέτοια θέματα και παρακαλώ στο 1ο θέμα της Επιτροπής Ποιότητα 

Ζωής να έρθουν οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των 

προϊόντωνς της περιοχής μας και του περιβάλλοντος βέβαια, την επιβάρυνση. 

Θα ήθελα επίσης να πω ότι με έχουν καλύψει οι τοποθετήσεις του 

κ.Γιασημάκη, του κ.Τσάκωνα, της κας Στεργίου, του κ.Κιούση, του 

κ.Αρμυριώτη και των άλλων συναδέλφων. Δεν μπορούμε κ.Δήμαρχε με όλη 

την αγάπη που έχουμε σε σας να εγκρίνουμε κάτι που κάνατε εσείς χωρίς την 

άδεια του Συμβουλίου και χωρίς ενημέρωση. Θα μπορούσατε να είχατε καλέσει 

ένα έκτακτο Συμβούλιο, να γίνει αυτό, ούτε μπορεί να δεχτεί κανείς ότι είχατε 

κληθεί ως ιδιώτης μάρτυρας σε μια υπόθεση χωρίς να επιδοθεί η πρόσκληση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, λέω, ότι είναι αδύνατον να είστε μάρτυρας, οποιοσδήποτε 

μάρτυρας, να παρασταθεί σε ένα δικαστήριο χωρίς να πάρει πρόσκληση. Σας 

παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ, τουλάχιστον σ' αυτό το θέμα, το να 

εγκρίνω την πράξη που κάνατε χωρίς την συγκατάθεση του Συμβουλίου, δεν 

μπορώ να σας καλύψω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Για το άλλο, 2 μήνες πριν το 

δικαστήριο και αφού περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και 

ελέγξουμε όλο το φάσμα αυτού του θέματος, τότε θα αποφασίσουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμέτο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: .. κάτι καινούργιο για να χρειάζεται να απαντήσω, διότι έχουν 

απαντηθεί .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Αφού και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει δικηγόρο και 

να αναθέτει την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων σε ειδικές περιπτώσεις. 

Μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίζει δικηγόρο και να ορίζει και την 

αμοιβή του δικηγόρου .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορεί, έχει δίκιο ο κ.Καραμέτος. Μπορεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ορίσει, αφού προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

που να λέει ότι θα ασκήσει την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 

Τέτοια απόφαση δεν έχουμε πάρει εμείς κ.Καραμέτο.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Καραμέτο, συγνώμη, συγνώμη κ.Πρόεδρε, αλλά να δείτε.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτρη, σε έχω καλύψει.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, μην το διαβάζετε πάλι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιθανώς εγώ λέω, σαν Τοπικο-Αυτοδιοικητικός, να έχει και δίκιο. 

Θα το διορθώσω, θα το φέρω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσω 

πάλι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα τώρα τι θα ψηφίσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν, εάν οι δικηγόροι διαβάσουν όλα αυτά που είπαμε σήμερα 

και αποφανθούν κάτι άλλο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Τώρα τι φηφίζουμε; Αναβολή να το δούμε; Αναβολή δηλαδή. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δευτερολογία Πρόεδρε. Πριν κλείσει η διαδικασία θέλω να πω 

κάποια λόγια παραπάνω. Σε παρακαλώ, πριν κλείσει η διαδικασία. 
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Εχω το δικαίωμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δημήτρη, κ.Κιούση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογο κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, δεν κάνουμε διάλογο. Αυτό το οποίο αναφέρατε, η θέση μου 

ήτανε, η αρχική, να ψηφίσουμε υπέρ, ακριβώς για να διασφαλίσουμε την 

παρουσία της Δημοτικής Αρχής σαν Πολιτική Αγωγή σε οποιαδήποτε δίκη γίνει 

από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου που διαβάσατε εσείς και 

των διαδικασιών, αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν περάσει από την Οικονομική 

Επιτροπή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία 

του Δήμου, όπως είπε και ο κύριος δικηγόρος, ο κ.Καραμέτος, για τη 

διασφάλιση της αποκατάστασης του έργου, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να 

αποκαταστήσει το έργο αυτό, είναι πάρα πολλά τα λεφτά που χρειάζονται, το 

ΥΠΕΡΑ θα αναλάβει την αποκατάσταση του έργου, και αν δικαιωθεί ο Δήμος με 

οποιονδήποτε τρόπο, τότε το ΥΠΕΡΑ θα εμπλακεί στην αποκατάσταση, 

βεβαίως κ.Κιούση, όπως το διαβάσατε τη διαδικασία, έχετε δίκιο και εμείς θα 

καταψηφίσουμε για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί της ψηφοφορίας .. Σε διέκοψα. Σημασία έχει ότι, ένα, σ' 

αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όλοι είπαμε ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε 

όσο μπορούμε, με τον καλύτερο τρόπο, τα συμφέροντα του Δήμου. Εάν 

κ.Καραμέτο εσείς νομίζετε ότι 1%, 5%, 10%, αλήθεια λέω, πρέπει να 

ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, για να πάμε σωστά, δεν θα ξαναγίνει 

συζήτηση πάλι στο επόμενο θέμα, αν το ξαναφέρουμε, να το περάσουμε 

πρώτα Οικονομική Επιτροπή και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να 
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ψηφίσουμε. Οπότε ψηφίζουμε .. Μην μου πείτε, δεν ξαναβάζουμε επί της 

ουσίας πλέον του θέματος ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εάν νομίζετε .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία, όπως την εισαγάγαμε τώρα στο 

Συμβούλιο, είναι νόμιμη. Επειδή υπάρχει όμως, επειδή εγώ το θεωρώ τυπικό 

θέμα και ότι δεν αφορά την ουσία, επειδή βλέπω ότι υπάρχει από τους 

περισσότερους, από τους περισσότερους, μια δυσπιστία ως προς τη διαδικασία, 

ως προς το τυπικό κομμάτι, δε θα δημιουργούσε πρόβλημα να αναβληθεί 

σήμερα και να εισαχθεί μετά από απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τελείωσε, τελείωσε. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ξαναλέω, ότι εγώ εκτιμώ ότι είναι σωστή η διαδικασία όπως 

έγινε τώρα, αλλά είναι κρίμα, είναι κρίμα, για ένα τέτοιο θέμα και τυπικό 

κιόλας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ σημαντικό .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ:  Είναι κρίμα για ένα τέτοιο θέμα τυπικό να υπάρχουν αυτές, να 

υπάρχει αυτή η δυσπιστία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα θα περάσει Οικονομική Επιτροπή και θα επανέλθει ως 

είχε. Μετά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής κ.Δήμαρχε.  

(γέλιο) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρακαλώ. Δε γελάω.  
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 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 83/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: "Καθορισμός 

ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα επείγοντα. Θα γίνει μια 

επιλογή.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο ή θα το πείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς γι' αυτό θα .. Πείτε το εσείς, πείτε το εσείς. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα ήθελα να παρακαλέσω, καταλαβαίνοντας βέβαια ότι όλα 

τα θέματα είναι ιδιαίτερης σημασίας, για το 13ο, για πρόσληψη προσωπικού. Αν 

δεν έχετε κάποια αντίρρηση, για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας συζητηθούνε κατά σειρά προτεραιότητας για τη λειτουργία 

του Δήμου κλπ., έτσι; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δήμαρχε, ορισμένου χρόνου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο θέμα που πιστεύω ότι είναι το επείγον, είναι για τα 

καύσιμα, έτσι; Να συνεχίσει ο Δήμος. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι. Δήμαρχε, είναι για τις προσλήψεις για τους Παιδικούς 

Σταθμούς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμέσως μετά. Αυτό λέω .. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, να μην φύγουν, μην περάσει η ώρα. Απλά να 

συζητηθεί. Εγώ θα περιμένω. Αρκεί να μη φύγουμε 12:00 η ώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δε φεύγουμε ρε παιδιά 12:00 η ώρα. Δεν υπάρχει δέσμευση 

στο ωράριο στο .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ωραία εντάξει, απλά για τους Παιδικούς Σταθμούς.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει δέσμευση. Θα συζητηθεί. Δε θα συζητηθεί μόνο εάν 

φύγουν όλοι. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δήμαρχε, γι' αυτό λέμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα συζητηθεί. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: .. να περάσει τώρα, δε θα αργήσει, 2 λεπτά είναι αυτό. Τα 

καύσιμα μπορεί να αργήσουνε, γι' αυτό ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Ορίστε κα Κοντογιάννη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσουν οι Βρεφονηπιακοί να συζητήσουμε το θέμα .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλετε να διαβάσω την εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την έχουνε την εισήγηση.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ωραία. Εχετε κάποια αντίρρηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά το θέμα 13. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι το 13 και το 14. Μήπως πρέπει να κάνεις αναμόρφωση 

πρώτα και μετά; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, όχι, είναι για το προσωπικό. Και το άλλο θα το θέλαμε 

αλλά λέμε σαν ποιο επείγον .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Εχει κανείς αντίρρηση για το προσωπικό; Οχι. 

Ομόφωνα. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι ομόφωνα. Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ορισμένου χρόνου δεν ψηφίζουμε. Μόνιμη δουλειά, το έχουμε 

ξαναπεί. Πάρτε διμηνήτες και βγάλτε τη χρονιά και να δούμε τον Δεκέμβρη αν 

θα έχουμε προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι. Είναι .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι το 10. Θέλετε να διαβάσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενέκρινε το θέμα, το Σώμα, συγνώμη, να συζητηθεί το θέμα που 

αφορά, είναι το υπ' αριθμόν 13.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την εισήγηση την έχετε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Την έχουνε. Είναι τρεις ΤΕ Βρεφονηπιακόμων, μια για τον 

Παιδικό Σταθμό Ωρωπού, δύο για τον Παιδικό Σταθμό Συκαμίνου, έξι ΔΕ 8 

βοηθών Βρεφοκόμων για τον Παιδικό Σταθμό Ωρωπού ένας, δύο για τον 

Παιδικό Σταθμό Καπανδριτίου και δύο για τον Παιδικό Σταθμό Συκαμίνου και 

έναν για τον Παιδικό Σταθμό Αυλώνα. Ενα ΔΕ Διοικητικού, το οποίο βέβαια δεν 

εγκρίθηκε, στην από κάτω απόφαση και ένα ΥΕ 16 εργατών γενικών 

καθηκόντων για τον Παιδικό Σταθμό Συκαμίνου, που θα έχει χρέη 

καθαριότητος και για τραπεζοκόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η διαδικασία είναι μέσω ΑΣΕΠ; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κανονικά, μέσω ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, εμείς αξιώνουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 

καταψηφίζουμε του ορισμένου χρόνου, θέλουμε αυτές οι προσλήψεις να είναι 

μόνιμες, μόνιμου προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη αντίρρηση υπάρχει; Ναι, εντάξει. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, δεν είναι. Οταν λέει, μόνιμο προσωπικό. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, όχι. 2 χρόνια είμαστε εδώ κ.Γιασημάκη. Δεν καταλάβατε 

ακόμα;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και είναι 12μηνες, για το Σώμα για να ξέρετε, 12μηνες είναι, 

για 12 μήνες. 

 

 ΘΕΜΑ 2o 

 

Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα κύριοι συνάδελφοι που είναι ζωτικής σημασίας 

για τη λειτουργία του Δήμου είναι το υπ' αριθμόν 2.  

 Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Υπάρχει η εισήγηση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις εδώ, αντιρρήσεις;  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήστε, ρωτήστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό ήτανε προφανώς για άλλες περιοχές και απλώς χωρίζετε, δηλαδή 

εφόσον δεν δόθηκαν προσφορές σε κάποιες περιοχές, τα κατανέμετε νομίζω 

ανάλογα. Ετσι δεν είναι; Θέλω να καταλάβω τι έχει γίνει. Γιατί προφανώς ο 

διαγωνισμός έγινε, λέτε άγονος, έγινε όμως διαγωνισμός. Δηλαδή τις εκπτώσεις 

από που τις βρήκατε; Δώσανε προσφορές;  

ΒΛΑΧΟΣ: Απέβη άγονος για τις συγκεκριμένες Δημοτικές Κοινότητες που 

αναφέρονται, όχι για τις άλλες. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Α, άρα λοιπόν οι τιμές, οι εκπτώσεις που έχουν δώσει για τις άλλες 

περιοχές, είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Ετσι δεν είναι; 

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτός που είναι ο .. Δρούγκας Αναστάσιος που έχει δώσει 

μηδενική έκπτωση .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Πάντα δίνει, παρακαλάμε, παρακάλεσα και σήμερα και τελευταία 

μέρα παρακάλεσα και τον Αντιδήμαρχο να πάει, αλλά δεν .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν μπορούσαμε σε ένα διπλανό χωριό ας πούμε να πάρουμε μια 

προσφορά κάποιου άλλου; 

ΒΛΑΧΟΣ: Κανένα από τα άλλα διπλανά χωριά δε δίνει. Αλλη ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Στην εισήγηση αναφέρετε για την περίπτωση του Ντάση, 

Γεώργιος Ντάσης, έχει δώσει έκπτωση η Κοινότητα Συκαμίνου, αν δεν κάνω 

λάθος, και Μαλακάσας. Δεν αναφέρεται η Κοινότητα Μαρκοπούλου. Στον 

ορισμό Επιτροπής μετά έχετε βάλει υπάλληλο από το Μαρκόπουλο. Διορθώστε 

το, συμπληρώστε και την Κοινότητα Μαρκοπούλου γιατί την έχετε απ' έξω. Δε 
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φαίνεται πουθενά από που θα προμηθευτεί ή τα αυτοκίνητα της Κοινότητας 

από που θα προμηθευτούν .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Συγνώμη Γιώργο, λάθος. Εχει ανατεθεί στην Κοινότητα 

Μαρκοπούλου. Κατέθεσε στο διαγωνισμό ο κ.Ντάσης και έδωσε προσφορά για 

το Μαρκόπουλο και την πήρε. Εδώ παίρνουμε ανάθεση, κάνουμε, παίρνουμε 

απόφαση για να δώσουμε .. σ' αυτούς που δεν δώσανε, για τις περιοχές που 

δεν δώσανε. Ωρωπίων και Μαρκόπουλο έχουνε πάρει, έχει ανατεθεί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μας πείτε όμως, συγνώμη που παίρνω το λόγο, να μας πείτε 

όμως ότι η Τοπική Κοινότητα Νέων Παλατίων Σκάλας Ωρωπού θα παίρνει από 

εκεί. Δε μας το λέτε όμως εδώ.  

ΒΛΑΧΟΣ: Το είπε ο διαγωνισμός κα Στεργίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, είναι παράλειψη, πράγματι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην εισήγηση υπάρχουνε δύο θέματα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για ποιο θέμα; Για το πρώτο ή το δεύτερο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα καύσιμα μιλάμε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τα καύσιμα, αλλά στην εισήγηση έχουμε δύο θέματα. Το 

ένα είναι, έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και το δύτερο είναι, 

ορισμός μελών παραλαβής της προμήθειας υγρών καυσίμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ναι, στην ίδια εισήγηση είναι τα μέλη που θα παραλάβουν τα 

καύσιμα. 

ΒΛΑΧΟΣ: Είναι μαζί .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι αλλά δεν είναι στα θέματα της πρόσκλησης. Γι' αυτό λέω 

για ποιο θέμα μιλάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.Αντιδήμαρχο, ένα χωροταξιακό έτσι 

πρόβλημα έχω, ένα ερώτημα να του κάνω. Πως γίνεται το Συκάμινο να παίρνει 

από το Μαρκόπουλο και πως γίνεται ο Αυλώνας να παίρνει από το Χαλκούτσι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι εύκολο. Γιατί δεν θέλουμε η .. Κατ' αρχάς μιλάμε για 

παραλία Μαρκοπούλου, έτσι; Ο Ντάσης είναι στα Παλάτια, δεν είναι στο 

Μαρκόπουλο, πάνω στο χωριό. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξαμε να μην τα δώσουμε όλα στον έναν από 

εκεί, να το μοιράσουμε το μέρος αυτό εδώ και το πιο δίκαιο μοίρασμα σε 

ποσότητα ήταν .. Ο Αυλώνας μέσω Συκαμίνου είναι πιο κοντά στο Χαλκούτσι 

από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Επομένως Ωρωπίων Αυλώνα πήγαμε λόγω 

χιλιομετρικής απόστασης από εκεί και για να μοιράσουμε, να μην πάρει ο άλλος 

μόνο το Μαρκόπουλο πολύ λίγα, δώσαμε και στον άλλον από εδώ για να 

μοιράσουμε την ποσότητα, ακριβοδίκαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα καταψηφίσω το θέμα διότι είμαι εναντίον 

της διαδικασίας αυτής κατατμίσεως του διαγωνισμού από χωριό σε χωριό. 

Επαναλαμβάνω όπως και πέρσι, από την αρχή λέω και ξαναλέω, ότι ο 

διαγωνισμός θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ετήσιος και για όλο το Δήμο, που 

να μην αφορά ξεχωριστά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Θα πρέπει η 

προμήθεια των καυσίμων να αφορά όλο τον ενιαίο Δήμο, στον ενιαίο Δήμο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πρέπει κάποια στιγμή, αν θέλετε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ τώρα. Κύριε Λίτσα. Λοιπόν, 

κ.Πέππα, κ.Τσάκωνα. Λοιπόν, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω ότι όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους, η 

συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι νόμιμη, δεν λέει αυτό. Εχει απόλυτα δίκιο ο 

κ.Τσάκωνας και θα συμφωνήσω μαζί του, το καταψηφίζω και επίσης θέλω να 

πω ότι επειδή βολεύει κάποιους ιδιαίτερα, κάποιους ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αυτούς 

που οδηγούν κακώς αυτοκίνητα που δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, 

παρανομούν δηλαδή, επειδή έχει ακριβήνει και η βενζίνα τώρα τελευταία, δεν 

παίρνουν τα δικά τους, κάνουνε βόλτες με τα αυτοκίνητα του Δήμου, των 

δημοτών .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εσύ πήγαινε από το Καρπενήσι με του Δήμου το αυτοκίνητο 

κ.Λίτσα, από το Καρπενήσι πήγαινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Στο σαλέ του ΚΑΡΑΒΕΛ, πως το λένε, στο Καρπενήσι πήγαινε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντος, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Και το πετρέλαιο θα το βάλουμε στα σπίτια σας. Στο σπίτι θα το 

βάλουμε το πετρέλαιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κατάλαβες; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Τελείωσες;  

ΠΑΝΤΟΣ: Θα σου πω πολλά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντος, άκου να δεις τώρα λίγο. Ευτυχώς εγώ δε μένω μέσα στο 

Δήμο, δεν έμενα μέσα στο Δήμο και δεύτερον, να ξέρεις ότι η Μαλακάσα δεν 

είχε αυτοκίνητο. Βλέπεις; Η Μαλακάσα δεν είχε αυτοκίνητο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Τι .. τον τουρίστα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι πράγμα; 

ΠΑΝΤΟΣ: Εσύ ήρθες τουρίστας στη φωτιά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι; 

ΠΑΝΤΟΣ: Τουρίστας ήρθες στη φωτιά, με τη γραβάτα. Τι να σου έλεγα εγώ 

τώρα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εάν κάνεις τον κόπο, εάν κάνεις τον κόπο να καθίσεις και λίγο 

αργότερα, θα σου πω, θα σου εξηγήσω γιατί δεν έχετε τσίπα. Γιατί τα αμάξια 

τα είχατε κλειδωμένα μέσα.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Πάντο.  

ΠΑΝΤΟΣ: 600.000 ευρώ .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να σας πω τι σημαίνει τσίπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας αφήσουμε την ιστορία τώρα να έρθουμε εδώ. 

ΠΑΝΤΟΣ: Το προπονητήριο που κάνατε .. 600.000 ευρώ .., με τον Εξαρχο 

μαζί. Σταμάτα. 

ΛΙΤΣΑΣ:  Ακουσε με Πάντο λίγο. Θα απαντήσω ε. Θα απαντήσω. 

ΠΑΝΤΟΣ: Να απαντήσεις. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, επειδή σέβομαι κάποια κατάσταση και την ηλικία σου, θα σου 

απαντήσω όμως τι σημαίνει πολιτική σπέκουλα και τι σημαίνει αλητεία. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εγώ έχω 18 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αλήτης είσαι εσύ ρε. 

Εσύ είσαι αλήτης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ αντιπαρέρχομαι όλα αυτά που λες, αλλά επειδή 

υπάρχουνε πολιτικά λαμόγια λέω δημόσια ότι το προπονητήριο είναι 

κατασκευασμένο από τη Νομαρχία και όσοι λένε το αντίθετο είναι ψεύτες. Είναι 

εδώ και ο κ.Τσάκωνας, είναι εδώ και ο κ.Τσάκωνας, είναι μια προγραμματική 

σύμβαση Γενικής Γραμματείας και Νομαρχίας, αλλά λέω λοιπόν το εξής, λέω 

λοιπόν το εξής: δεν μπορεί να λέτε ότι θέλετε κ.Πάντο, λυπάμαι.  

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχω στο αυτοκίνητο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι έχεις στο αυτοκίνητο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, διευκρινίστηκε το θέμα..  

Κύριε Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Πενήντα αναθέσεις έχω. Θέλεις να τις φέρω τώρα εδώ πέρα; Θέλεις 

να τις φέρω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο και κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτά που λες; Λοιπόν, κ.Πρόεδρε αν δεν μπορείτε να μας 

προφυλάξετε από τον συμπαθή κ.Πάντο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε βοηθάτε και εσείς όμως, χρησιμοποιείτε κάτι βαρύγδουπες 

εκφράσεις περί αλητείας κλπ .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολόκληρη την παράταξη της πλειοψηφίας έναν ένας αλήτες τους 

έχετε πει. Συγκρατηθείτε και κάπως. Ολη την πλειοψηφία έναν ένα αλήτες τους 

έχετε πει. Συγκρατηθείτε και κάπως. Με βαρύγδουπες εκφράσεις .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κάνεις .. Πρόεδρε, πρόσεξε, αν χαρακτηρίζεις έτσι τους συναδέλφους 

σου, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Εχω να σου πω το εξής όμως: όταν έρχεται 

εδώ ένας Δημοτικός Σύμβουλος και λέει ότι 600.000 πήγε το προπονητήριο, ε, 

λυπάμαι αλλά πρέπει να απαντήσω σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήσατε σ' αυτό, αλλά μπορούσατε να απαντήσετε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι αλλά το κατάλαβε ότι το έχει κάνει η Νομαρχία και ότι λέτε 

παραμύθια για .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ασε μας ρε Λίτσα. Πόσα .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το καταψηφίζουμε γιατί είναι παράνομος ο διαγωνισμός. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Οχι ο κ.Τσάκωνας. Παρών ο 

κ.Γιασημάκης και η παράταξη του. Κυρία Στεργίου όχι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι και εγώ Πρόεδρε, όπως πέρσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Οχι και ο κ.Χασιώτης. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα και ο κ.Λέκκας. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό έναρξης 

εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συζητήσουμε το θέμα της ΔΕΑΔΩ κύριοι συνάδελφοι, μια και 

έχουν κληθεί και οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι ολοκλήρωσαν το έργο τους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συζητηθεί κ.Λίτσα. Λοιπόν, να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι 

λίγο υπομονή. Το θέμα 6. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Κύριε Γιαννόπουλε. Οχι, δεν παίρνουμε απόφαση, ενημέρωση γίνεται. 

Είναι το υπ' αριθμόν 6 θέμα. Ο κ.Γιαννόπουλος μας ακούει; Α, εσείς έχετε 

αναλάβει; Γιατί μου είχαν πει ότι ο κ.Γιαννόπουλος θα κάνει την εισήγηση. 

Κύριε Τσουκαλά δεν ήξερα για σας. Εχετε το λόγο. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εμείς αναλάβαμε την εκκαθάριση της ΔΕΑΔΩ. Οριστήκαμε από 

το Δήμο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης. Σήμερα είναι απλά 

μια ενημέρωση, να σας πούμε για λόγους διαφάνειας, δεν είμαστε 

υποχρεωμένοι, ούτε είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τίποτα, δεν 

έχει το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για κάτι, έτσι; Απλά έτσι να σας 

δείξουμε μια εικόνα, τι λέγανε τα βιβλία,  ισολογισμός εκκαθάρισης, έναρξης 

εκκαθάρισης, έχετε και μια έκθεση που περιγράφουμε τα κονδύλια ένα προς 

ένα και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι γνωρίζουμε να σας 

απαντήσουμε αν έχετε κάποια απορία.  

.......: Λοιπόν, κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βέβαια μας είπατε εξ αρχής ότι δε θα μπούμε επί της ουσίας, άρα 

περισσότερο μια ανάλυση για τα ποσά που έχετε αναφέρει, αυτό θέλετε να 

πείτε κ.Γιαννόπουλε φαντάζομαι, έτσι; Τσουκαλάς;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ότι η Δημοτική Αρχή, για να τελειώνουμε, δεν 

συμμετείχε αυτή εδώ .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, το ξέρω, εντάξει, το καταλαβαίνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. καθόλου στη Δημοτική Επιχείρηση. Αφορά τις δύο τετραετίες 

τις προηγούμενες, περισσότερο τι παραλαμβάνουμε και τι υποχρεώσεις έχουμε. 

Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν στην πορεία των πραγμάτων τι ενέργειες θα 

κάνουμε και πως θα κινηθούμε όσον αφορά τα χρέη της ΔΕΑΔΩ από τους 

εκκαθαριστές. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία σαν Δημοτική Αρχή πέρα 

από τι θα μας συμβουλέψουν οι ορκωτοί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να κάνω κάποιες ερωτήσεις; Με ακούτε κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, στη σελίδα, τώρα εντάξει, δε λέω .. στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, δηλαδή στο λογαριασμό 

χρεώστες διάφοροι. Λέτε ποσόν 64.089, το οποίο αφορά παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Είναι δηλαδή προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των 

προηγουμένων χρόνων, της προηγούμενης χρονιάς προφανώς ή τι άλλο μπορεί 

να είναι; Παρακράτηση φόρου εισοδήματος της ΔΕΑΔΩ σαν εταιρεία. Το 

δεύτερο, είναι το δεύτερο ζήτημα, είναι ποσό 72.917, λέτε αφορά κύριες 

αμοιβές διαφόρων καθηγητών για τις οποίες όμως θα έπρεπε να είχαν ζητηθεί 

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και οι αποδείξεις επαγγελματικής 

δαπάνης. Υπάρχει κατάλογος αυτών των χρεωστών; Αναλυτικά; Δηλαδή ο τάδε 

πήρε τόσα, ο τάδε πήρε τόσα και εκκρεμεί να μας δώσει απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης; Ερώτηση και αυτή. 
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 Στο λογαριασμό πελάτες, αναφέρετε το ποσόν των 231.050 που αφορά 

την απαίτηση από το Δήμο. Τώρα, εδώ στα θέματα αυτά, δεν ξέρω αν 

μπορείτε τώρα εσείς να μου απαντήσετε, αλλά η ερώτηση μου είναι, σ' αυτές 

τις περιπτώσεις που είναι ας πούμε ο Δήμος τώρα οφειλέτης και ο Δήμος 

πιστωτής, κατά κάποιον τρόπο. Πως θα γίνει αυτό; Θα υπάρξει συμψηφισμός 

στο τέλος; Δηλαδή γιατί με τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία αυτή και με 

την εκποίηση, αν θέλετε με κάποιον τρόπο όλων των περιουσιακών στοιχείων, 

δεν θα υπάρξει δυνατότητα να καλυφθεί. Αυτό πως θα καλυφθεί; Με τι τρόπο 

θα καλυφθεί δηλαδή αυτή η όλη έτσι, το όλο άνοιγμα; Πως θα κλείσει αυτός ο 

ισολογισμός εν πάση περιπτώσει.  

 Αυτά. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ μια ερώτηση. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να απαντάω μια μια τις ερωτήσεις γιατί θα τα ξεχάσω στο 

τέλος, γιατί μπορεί να καλυφθούν και κάποια πράγματα απ' αυτά που ήδη 

ρωτήθηκαν. Κατ' αρχήν, να το πιάσουμε από την αρχή. Τα 64.089  είναι 

προφανώς το 3% που γίνεται παρακράτηση σε ένα έργο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Οχι, όχι, όχι, όχι. Οταν έχουμε ένα τιμολόγιο έργων γίνεται 

παρακράτηση 3%. Εντάξει; Δεν έχει συμψηφιστεί, δεν έχει παρθεί πίσω. Από 

την άλλη το άλλο το ποσό, ναι, όντως υπάρχουνε, ένας ένας. Από που δεν 

έχουμε πάρει .. Κοιτάξτε, κατ' αρχήν να σας πω ότι εμείς πήραμε μια εικόνα 

στατική τον Σεπτέμβριο του 2011, που ξεκίνησε η εκκαθάριση και 

μεταγενέστερα γιατί δεν ήμασταν εκεί 11 Σεπτεμβρίου, έτσι; Τώρα, δεν 

διερευνήσαμε όσο μπορούσαμε αυτά που βλέπαμε. Δεν έχουμε πάει ιστορικά 

πίσω να ψάξουμε όλη την κατάσταση και όλη την εικόνα, απλά βλέπουμε μια 

κατάσταση, βλέπουμε κάποιες επενδύσεις, βλέπουμε κάποιες υποχρεώσεις και 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

164 

προσπαθήσαμε να μάθουμε την ιστορία γι' αυτά που αποτυπώνονται στο 

ενεργητικό παθητικό. Στο τρίτο θέμα που βάλατε, για τους πελάτες, αυτό απ' 

όσο γνωρίζουμε είναι τιμολόγιο που είχε κόψει η ΔΕΑΔΩ στο Δήμο Ωρωπίων, 

τον παλιό, και δεν είχε εγκριθεί από τον Επίτροπο. Γι' αυτό και δεν πληρώθηκε. 

Τώρα, από την άλλη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μισό λεπτό. Υποχρεώσεις προς το Δήμο δεν υπάρχουνε τώρα. 

Απλά ο Δήμος θα κληθεί κάποια στιγμή να πληρώσει αν κάποιος, αν δε φτάνει 

το ενεργητικό της ΔΕΑΔΩ, να πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρωθούν και 

οφείλονται και βάσει το Νόμο πρέπει να πληρωθούν. Παράδειγμα, έχει να 

ρευστοποιηθεί το πάγιο ενεργητικό. Είναι κάποια απορριμματοφόρα. Θα 

βγάλουμε διαγωνισμό, προφανώς θα συμμετέχει ο Δήμος Ωρωπού, έτσι;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Είχαμε πάρει απόφαση τότε, 

όταν έγινε η απογραφή, ότι αυτά τα παίρνει ο Δήμος τα μεταφορικά μέσα. 

Τώρα λέτε θα εκποιηθούν;  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Οχι, όχι δεν είχανε μπει αυτά στην απογραφή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω είχαμε πάρει τέτοια απόφαση, ότι αυτά περιέρχονται στο 

Δήμο.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν είχανε μπει αυτά στην απογραφή. Αυτό εμφανιζόταν σαν 

ένα ποσό συμμετοχές, η ΔΕΑΔΩ, δεν είχε μπει στην απογραφή οι απαιτήσεις 

και οι υποχρεώσεις .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν το θυμάμαι αλλά δεν το νομίζω. Τώρα, πως θα κλείσει αυτή 

η ιστορία; Ρευστοποιείται όλο το ενεργητικό, πληρώνουμε ό,τι πρέπει να 

πληρώσουμε, πρώτα το ΙΚΑ και η εφορία που υπάρχουν οι οφειλές, έτσι; γιατί 
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το κράτος προηγείται. Από εκεί και πέρα, αν φτάνει γι' αυτά που πρέπει να 

πληρωθούν, με βάση τη νομοθεσία.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και πάλι να σας ρωτήσω. Αυτό με τους χρεώστες, με τα διάφορα 

ποσά που είναι αρκετά, αυτά πως θα κλείσουν; Θα γίνουν, θα υπάρξουν, θα 

υπάρξει απαίτηση από αυτούς τους διάφορους ας πούμε συνεργάτες, ας το πω 

έτσι, να επιστρέψουν τα χρήματα; Γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει. 

Πρέπει να στραφούμε εναντίον αυτών που έχουνε πάρει χρήματα, χωρίς να 

έχουνε κόψει αντίστοιχα επαγγελματικής δαπάνης ή παροχής υπηρεσιών 

παραστατικό, γιατί εδώ υπάρχει και φοροδιαφυγή στη μέση, δεν είναι μόνο το 

τυπικό.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε φορολογικοί ελεγκτές στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Από τη στιγμή που τα βλέπουμε εμείς σαν 

απαιτήσεις, θα τα ζητήσουμε τα χρήματα και αν υπάρξει, θα πάρουμε και μια 

νομική γνωμάτευση να δούμε τι γίνεται επί αυτών των θεμάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μια ερώτηση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η περιουσία της ΔΕΑΔΩ σήμερα που πρέπει 

να βρίσκεται. Η περιουσία της ΔΕΑΔΩ, αυτά που είχε, δηλαδή τα μεταφορικά 

μέσα, που πρέπει να βρίσκονται και σε τι κατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως να το ξέρει ο κ.Τσουκαλάς αυτό; Σε τι κατάσταση θα είναι 

τα μεταφορικά μέσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέω το εξής, η περιουσία της ΔΕΑΔΩ και μέρος της χρησιμοποιείται 

σήμερα από το Δήμο. Αυτό είναι νόμιμο; Ναι, σας ρωτάω αν είναι νόμιμο να 

χρησιμοποιείται σήμερα από το Δήμο η περιουσία της. Εγώ ρωτάω τον κύριο .. 

Αν θες να μου το απαντήσεις εσύ, εντάξει. Ξέρετε να μου απαντήσετε αν είναι 

νόμιμο να χρησιμοποιεί σήμερα μεταφορικά μέσα της ΔΕΑΔΩ ο Δήμος. Και 
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επίσης γνωρίζω ότι χρωστάει λίγα χρήματα σε κάποιους καθηγητές και αμοιβές 

και κάποιους που δουλεύανε στη ΔΕΑΔΩ, προσωπικό. Νομίζω ότι αυτοί οι 

άνθρωποι θα πρέπει να πληρωθούνε πρώτοι. Και επίσης υπήρχε και ένας, ένα 

μέλος της ΔΕΑΔΩ που βλέπουμε ότι έχει εξυπηρετήσει τη ΔΕΑΔΩ και το έχει 

κάνει και με παραστατικά και είναι από τις λίγες φορές που στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση λέει κάποιος, έβαλα λεφτά και έχει παραστατικά. Συνήθως πολλοί 

λένε, έβαλα λεφτά, αλλά δεν έχουνε βάλει. Αρα, υπάρχουν παραστατικά για να 

το λέτε, άρα οφείλει και να τα δώσει η ΔΕΑΔΩ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλο ερώτημα κ.Λίτσα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι αλλά θέλω απάντηση γιατί εγώ βλέπω περιουσιακό στοιχείο της 

ΔΕΑΔΩ να το κάνει, κακώς, βόλτες ένας τοπικός άρχων, μετά να το παίρνει 

ένας άλλος φίλος Πρόεδρος, να κάνει και αυτός τη δουλειά του, να έχει 

καταντήσει μεταφορικό μέσο του Δήμου και θέλω να ξέρω εάν αυτό είναι 

νόμιμο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, στη διαδικασία αυτή προσπαθούμε όλα αυτά που 

κληρονομήσαμε απ' όλους τους Δήμους, μεταξύ των οποίων και τη Δημοτική 

Επιχείρηση η οποία, του Δήμου, πρώην Δήμου Ωρωπίων, η οποία έχει πολλά 

κενά, να τα νομιμοποιήσουμε και να τα φέρουμε σε μια σειρά. Μπορεί στα 

πλαίσια της μεταβατικής περιόδου αυτή, πραγματικά για όφελος πάντα των 

δημοτών και κέρδος τους, να χρησιμοποιηθεί ένα μηχάνημα της ΔΕΑΔΩ για το 

καλό του Δήμου. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αν έχει γίνει έγκλημα, καταλογήστε 

το μας, αλλά σίγουρα όμως σας λέγω το εξής .. Αλλά όσον αφορά για τους 

οδηγούς που είπατε, ευτυχώς ο νομοθέτης προέβλεψε και νομίζω ότι υπάρχει 

νόμος τώρα, ότι ο Δήμαρχος θα μπορεί να ορίζει να οδηγούν οποιαδήποτε 

αυτοκίνητα οποιοσδήποτε, ακόμη και ιδιώτης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το έχω διασταυρώσει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεύτερον, λυπάμαι κ.Δήμαρχε, αλλά επειδή έχω παρακολουθήσει και 

Συμβούλια του πρώην Δήμου Ωρωπίων, η θέση σας για τη διαχείριση της 

ΔΕΑΔΩ δε συνάδει καθόλου με αυτά που έρχεστε και λέτε σήμερα. Τότε .. 

Σήμερα είπατε ότι απλώς θα κάνουμε μια διαδικασία, θα πλήρωσουμε αυτά που 

είναι να πληρώσουμε. Τότε, εσείς ο ίδιος μιλάγατε για σκάνδαλα και σήμερα 

έρχεστε και λέτε μια διαδικασία που θα πληρώσουμε. Ομως κ.Δήμαρχε δε 

βγαίνει να πληρώσουμε. Επιτρέψτε μου ότι η αξία των μηχανημάτων και ο 

κ.Κιούσης, που ασχολείται με μεταφορικά αυτοκίνητα, από αυτά που λέει ότι .. 

ούτε το 30- 40% δεν αξίζουν. Πως θα πάτε να αποζημιώσετε; Και σίγουρα ο 

Δήμος δε θα πληρώσει ποτέ έργα που έγιναν στη ΔΕΑΔΩ, αλλά πολύ φοβάμαι 

μην μείνουν απλήρωτοι οι κακομοίρηδες αυτοί που δουλεύεανε στη ΔΕΑΔΩ. 

Εγώ θέλω να δω, όπως επίσης αν κάποιος έχει βάλει τα χρήματα και έχει 

πληρώσει ΙΚΑ και διαδικασίες τέτοιες, που μάλλον τέτοια πρέπει να έχουνε 

πληρωθεί, και αυτός πρέπει να τα πάρει και προς τιμή του. Αφού έχει τη 

δυνατότητα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν εξαρτάται, αν εξαρτάται από μένα αυτό το πράγμα να 

πληρωθούνε οι εργαζόμενοι που είχανε εργαστεί, να είστε σίγουρος .. , αν 

εξαρτάται από μένα. Νομίζω, νομίζω όμως ότι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν όμως εσείς την περιουσία την έχετε κάνει σμπαράλια μέχρι τότε 

γιατί κάποιοι δικοί σας το έχουνε τρακάρει και 2, 3 φορές .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω δεν εξαρτάται από μένα. Εξαρτάται μόνο και μόνο από 

τους εκκαθαριστές και από τους ορκωτούς και από τους νομικούς. Εγώ, αν 

εξαρτάται από μένα, μακάρι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα ήθελα να κάνουμε και έλεγχο κ.Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι άνθρωποι θα πληρωθούνε οι εργαζόμενοι πρώτοι. Συμφωνώ 

απολύτως.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και έλεγχο κ.Δήμαρχε και έλεγχο να κάνουμε. Εδώ κάνουμε σε 

χωράφια. Να μην κάνουμε και σε χρήματα και σε τιμολόγια; Νομίζω ότι στις 

υπόλοιπες διαδιακασίες θα έχει και έναν έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Ποια 

παραστατικά θα είναι ξεκάθαρα. Θα γίνει και αυτό, γιατί τώρα είναι λίγο 

θεωρητικά όλα αυτά, ε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ηθελα να ρωτήσω, εδώ μας παρουσιάζονται μόνο οφειλές. Δεν 

είχε έσοδα η ΔΕΑΔΩ από κάποια προγράμματα που έκανε; Τι έκανε; 

Προγράμματα δεν έκανε; Δεν είχε έσοδα .. ;  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να σας απαντήσω; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εργα δεν έκανε; Ναι. Δεν είχε επιχορηγήσεις, δεν είχε από 

πουθενά; 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό είναι ισολογισμός - εκκαθάριση. Στον ισολογισμό δεν 

εμφανίζονται έσοδα και έξοδα. Εμφανίζονται απαιτήσεις, περιουσιακά στοιχεία 

και οι υποχρεώσεις και η καθαρή θέση. Δεν εμφανίζονται τα έσοδα και τα 

έξοδα μιας περιόδου. Εμφανίζονται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποιο είναι 

το ενεργητικό, η περιουσία δηλαδή της ΔΕΑΔΩ και ποιες είναι οι υποχρεώσεις 

τις. Αυτά απεικονίζουμε εδώ. Το αποτέλεσμα της, φαίνεται το αποτέλεσμα του 

2011, δείτε πιο κάτω, αν δείτε τον ισολογισμό, τον ολόκληρο ισολογισμό, και 

φαίνεται και το αποτέλεσμα του 2010. Αλλά αυτό απλά απεικονίζεται. Εμείς 

σαν εκκαθαριστές αυτό δεν το λαμβάνουμε υπ' όψιν. Αυτό που κοιτάμε είναι 

την περιουσία και τις υποχρεώσεις της ΔΕΑΔΩ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εμένα θα με ενδιέφερε να δω και τι έσοδα είχε.  
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ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα πρέπει να δείτε παλιότερους απολογισμούς της ΔΕΑΔΩ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα, μας λέτε σε ιδία κεφάλαια, το υπόλοιπο ζημιών 

προηγούμενων χρήσεων .. απεικονίζεται όπως το βλέπετε εσείς, 1.164.037,85. 

Γι' αυτό το ποσό αν ζητηθεί, μπορούμε να έχουμε ανάλυση; Τι είναι αυτό το 

ποσό; Αμα ζητηθεί μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ανάλυση, το 1.100 

που αναφέρεται. Πολύ ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση, λέτε έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας για το 10, που είναι ολοκληρωμένη χρήση, και δεν είναι 

μισή, 111.000. Αυτό το ποσό που αναφέρεται; Δηλαδή, σαν διοικητικά έξοδα 

ας πούμε είχε ο Διευθυντής της ΔΕΑΔΩ; Κάποιο άλλο προσωπικό; Τι;  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κοιτάξτε, στην πρώτη σας ερώτηση, το πως προέρχεται αυτή η 

ζημιά πρέπει να αναζητήσετε τους παλιότερους ισολογισμούς της ΔΕΑΔΩ, από 

τότε που ιδρύθηκε μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 11, όπου είναι οι σωρευμένες ζημιές, 

το σωρευμένο αποτέλεσμα όλων αυτών των ετών. Δηλαδή κάθε χρονιά, κάθε 

χρόνο η ΔΕΑΔΩ έβγαζε αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμό και η ζημιά της 

προστίθεται στην προηγούμενη χρήση και ιστορικά έφτασε σ' αυτό το ποσό 

που αναφέρατε. Για να το δείτε λοιπόν αυτό δεν έχετε παρά να πάρετε τους 

παλιότερους ισολογισμούς. Τώρα, το δεύτερο που με ρωτήσατε, τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας 2010, απεικονίζεται, εμείς τα πήραμε όπως ήταν 

δημοσιευμένα, ούτε έχουμε δει τι είναι, ούτε ήτανε στη δικιά μας αρμοδιότητα 

να κάτσουμε να δούμε τι είναι αυτά. Δεν είδαμε, σας λέω και πάλι, όπως είπα 

και στην κυρία πριν, δεν είδαμε αποτέλεσμα, είδαμε μια στατική εικόνα, 

δηλαδή απ' αυτά που βλέπουμε τώρα, εμείς κοιτάμε πιο πολύ, όχι πιο πολύ, 

παραλάβαμε τον ισολογισμό ενεργητικό παθητικό του 2011, στις 27 

Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάμε είναι για ό,τι απεικονίζεται σ' 

αυτόν τον ισολογισμό, να διερευνούμε αν υπάρχουν τα κατάλληλα 

παρασταστικά και να γίνει με σωστή σειρά η εκκαθάριση. Πρώτα να πληρωθεί 
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το δημόσιο, να πληρωθεί το προσωπικό και από εκεί και πέρα, όποιος έχει 

έννομο συμφέρον και δικαιούται να πάρει χρήματα και είναι νόμιμο, να πάρει 

αυτά τα χρήματα αν φτάνουν, αλλιώς θα χρειαστούνε κάποια χρήματα 

ενδεχομένως από το Δήμο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ζήτησα, έκανα αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνω τη διαδικασία 

της εκκαθάρισης. Γιατί την έκανα αυτή την ερώτηση; Γιατί αυτήν τη στιγμή, 

όπως απεικονίζονται τα στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι αυτή η επιχείρηση είχε 

πρόβλημα. Ετσι; Το βλέπετε. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σ' αυτήν 

την επιχείρηση, έχει σχέση τελικά με το υπόλοιπο, συσωρευμένο, το υπόλοιπο 

ζημιών, προφανώς. Καταλαβαίνω ότι τα στοιχεία που ζητήσατε εσείς, δόθηκαν 

και στη δουλειά που σας έχει ανατεθεί την κάνατε όπως πρέπει, απεικονίζοντας 

τα στοιχεία μέχρι τη λύση της.. της επιχείρησης αυτής. Φαντάζομαι ότι 

υπάρχουν διαθέσιμα όμως αυτά τα στοιχεία και σε σας, σαν ελεγκτής αν τα 

ζητήσετε, έτσι; και καταχωρημένα, αρχειοθετημένα, για να μπορεί να γίνει ο 

έλεγχος αυτός, όπως και αντίστοιχα για τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που 

αναφέρεται αυτό το ποσό. Γιατί νομίζω ότι το σημαντικό αυτό είναι, να δούμε 

πως έφτασε αυτή η επιχείρηση σ' αυτό το σημείο.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τα βιβλία της επιχείρησης και οι απολογισμοί της υπάρχουνε, 

υπάρχουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Τσουκαλά, είπε ο κ.Καραμέτος, σήμερα είμαι ο Φύλακας 

Αγγελος του Δημάρχου. Είσαι εκκαθαριστής; Αρα ως εκκαθαριστής, να 

συμπτίξουμε τις νομικές μας γνώσεις, έχετε .. τις νομικές, είστε, εντός 

εισαγωγικών, Διευθύνων Σύμβουλος αυτής της εταιρείας. Εχετε την ευθύνη. 

Δεν την έχετε σαν εκκαθαριστής; Ωραία. Αυτό που είπε ο κ.Λίτσας, το έχω πει 

στον κ.Δήμαρχο, σαν εκκαθαριστής ξέρετε ότι συγκεκριμένα περιουσιακά και 

εγώ δε θα πω, δε θα μπω σε κουτσομπολιό, αν κάποιος παίρνει συγκεκριμένα 
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περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΑΔΩ, ούτε κάνουμε τώρα πολιτική, εδώ μιλάμε τι 

πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε το σωστό. Οπως φορτηγά, και πως το 

κατάλαβα αυτό; Είδα ξαφνικά ένα φορτηγό που έγραφε, Δήμος Ωρωπίων, αντί 

να έχει κόκκινες πινακίδες, είχε μαύρες. Βρε παιδιά, τι είναι αυτό; Μου λένε 

κάποιοι, πιο γνωστοί, είναι η ΔΕΑΔΩ. Και πως κυκλοφορεί; Για να 

κυκλοφορήσει ένα φορτηγό, που επικαλέστηκε ο κ.Λίτσας τις γνώσεις μου επί 

των φορτηγών, χρειάζεται να είναι ασφαλισμένο, χρειάζεται να περνάει ΚΤΕΟ, 

χρειάζεται να έχει επαγγελματία οδηγό και χρειάζεται να προμηθεύεται 

πετρέλαιο. Εγώ δέχομαι ότι πρέπει να γίνει το καλό του Δήμου, αλλά το καλό 

του Δήμου πως πρέπει να γίνει; Και το καλό του Δήμου θα το κάνει ο 

Δήμαρχος.  

 Εγώ ρωτάω εσάς, ξέρετε ότι η περιουσία της ΔΕΑΔΩ γυρίζει, κάνει το 

καλό, έτσι; Εγώ δεν, εγώ αυτό που έχω δει και το λέω ειλικρινώς, ότι το καλό 

είδα, μάζευε σκουπίδια, μάζευε κλαδιά και τα πήγαινε εκεί που έπρεπε να τα 

πάει, αλλά έχει δικαίωμα κ.Τσουκαλά αυτό το αυτοκίνητο να κυκλοφορεί; Και 

αν αυτό το αυτοκίνητο προκαλέσει ένα ατύχημα, αν αυτό είναι ασφαλισμένο, 

αν ο Δήμος μπορεί να το ασφαλίσει, γιατί θα γράφει άδεια ΔΕΑΔΩ και 

ασφαλιστήριο θα είναι Δήμος Ωρωπού; Συγνώμη, θέλω να πω στον 

κ.Τσουκαλά, επειδή δε μιλάμε, ούτε ψηφίζουμε τώρα, κ.Τσουκαλά και ο 

κ.Γιαννόπουλος που μεταξύ μας έχουν και μια σχέση όχι ιδιαίτερη φιλική, 

νομίζω ότι είστε εκτεθειμένος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην τα ξαναπώ τώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κάποια 

ρίσκα. Αμα νομίζετε ότι μπορεί να δουλεύετε με το 1, 2, 3 και να αφήσουμε .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να παίζουμε με τα λόγια. Δηλαδή το απορριμματοφόρο 

της ΔΕΑΔΩ που ανήκει εντέλει δηλαδή; 
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ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κοιτάξτε, τα γνωρίζω αυτά και άμεσα κινείται η διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά την εκκαθάριση, το επόμενο βήμα ακριβώς είναι να τα 

πάρουμε. Ε, γι' αυτό κάναμε εκκαθάριση. Τι να κάνουμε; Τι μας το λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση επί της ουσίας. Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση 

επί της ουσίας. Κύριε Οικονομάκο, κ.Οικονομάκο, μια ερώτηση επί της ουσίας. 

Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αν επιτρέπετε εγώ θέλω να απευθύνω μια 

ερώτηση, όχι στον κ.Τσουκαλά, ο κ.Τσουκαλάς αποτύπωσε κάποια πράγματα 

που βρήκε, δεν έχω οικονομικές γνώσεις να τα αμφισβητήσω .. Δημήτρη, σε 

παρακαλώ. Δεν έχω οικονομικές γνώσεις να το αμφισβητήσω, αλλά εγώ θα 

ήθελα από το Δήμαρχο, επειδή το διάστημα που λειτούργησε η ΔΕΑΔΩ ήταν 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ωρωπίων, όπως και ο κ.Ηλιάσκος και πολλοί 

άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα, θα ήθελα επί της ουσίας την απόφαση σας, την 

πρόθεση σας, οι οφειλές της ΔΕΑΔΩ θα είναι οφειλές του Δήμου; Θα 

πληρωθούνε; Και αν όχι, ποιες δεν αναγνωρίζετε; Εσείς που ήσασταν, είτε 

συμπολίτευση, είτε αντιπολίτευση στις προηγούμενες διοικήσεις. Να ξέρουμε 

και εμείς, να μας ενημερώσετε τι γίνεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απάντησα κ.Βελτανιώτη.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι, δεν απαντήσατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέγω το εξής, ότι κάθε οφειλή .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να επαναλάβω, να επαναλάβω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Θα σας ικανοποιήσω. Κάθε οφειλή 

της ΔΕΑΔΩ, γι' αυτό το έφερα σήμερα, να πάρετε μια ενημέρωση γενικότερα τι 

οφείλει ο Δήμος μας, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ότι κληρονομούμε ακόμη 

μια αμαρτία, αμαρτία σε εισαγωγικά, έτσι; Οτι χρωστάμε λεφτά, πρέπει να 

δώσουμε, δίνουμε λεφτά και εκεί, από παντού. Οσα μας έρχονται. Μας 
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έρχονται, όπως είπε, πρώτα απ' όλα να πληρώσουμε τα δημόσια, ταμεία, ΙΚΑ, 

όλα αυτά που χρωστάμε, για να μπορεί να λειτουργήσουμε, να 

νομιμοποιήσουμε την περαιτέρω πορεία μας. Το δεύτερο είναι τα εργαζόμενα 

παιδιά. Δουλεύανε εκεί και δεν πληρωθήκανε. Το τρίτο είναι τα υπόλοιπα 

εργολάβους και όλα αυτά τα έργα που είχανε γίνει, ένα ένα, απάντησα με τη 

συμβουλή του ορκωτού και τη νομιμότητα, αν μπορούμε να τα πληρώσουμε ή 

με δικαστήρια θα πάει ή εμείς αν μπορούμε, θα μας το εξηγήσουν οι ορκωτοί 

που είναι οι εκκαθαριστές που χειρίζονται τη ΔΕΑΔΩ, όπως είπατε είναι 

Διευθύνων Σύμβουλος αυτήν τη στιγμή θεωρείται, να μας ενημερώσει τι πρέπει 

να κάνουμε, για να είμαστε νόμιμοι από εκεί και πέρα σε κάθε κονδύλι.  

 Μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να μας φέρει διαταγή πληρωμής, το 

πιθανότερο, να πάνε στα δικαστήρια πολλά απ' αυτά. Αυτό είναι μια διαδικασία 

.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ κ.Δήμαρχε δε ρώτησα τη διαδικασία. Εγώ ρώτησα, εσείς 

σαν Δήμαρχος και ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επιτρέψτε μου το λάθος ερώτημα μου. Μας είπε 

προηγουμένως ο κ.Καραμέτος ότι λέμε ασάφειες, τώρα μας λέτε εσείς ότι λέμε 

λάθος ερώτημα. Εγώ ρωτάω πολύ απλά, εσείς κ.Οικονομάκο που ήσασταν 8 

χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, εσείς κ.Ηλιάσκο που ήσασταν Σύμβουλος ή ποιοι 

άλλοι συνάδελφοι είναι, εσείς τι πρόθεση έχετε; Πρέπει να πληρωθούν αυτά, 

με οποιαδήποτε διαδικασία, ή δεν πρέπει; Δεν πρέπει να ξέρουμε και εμείς; Δεν 

πρέπει να ξέρει ο κ.Λέκκας από τον Αυλώνα αν πρέπει ή δεν πρέπει; Είναι 

λάθος το ερώτημα βρε παιδιά; Πείτε μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διαδικασία αν πρέπει να πληρωθεί κάποιος ή όχι, η νομιμότητα 

των πράξεων του παρελθόντος δεν θα την κρίνω τώρα εγώ  σε κάθε θέμα, 
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είναι 50 ειδών κωδικοί και 50 ειδών διαφορετικά είδος παλιά χρέη. Θα κρίνω 

εγώ το κάθε χρέος τώρα εδώ ποιο θα πληρωθεί ή όχι; Μα είναι δυνατόν;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μια ακόμα ερώτηση σχετικά μ' αυτό που αναφέρθηκε από το 

δικαστήριο που μπορεί να γίνει σε περίπτωση που ο Δήμος δεν αποδεχτεί τις 

ζημιές, δεν αποδεχτεί τις υποχρεώσεις της επιχειρήσης προς τρίτους. Το 

δικαστήριο θα αποφανθεί και θα ζητήσει κάποια παραστατικά. Σας ρώτησα για 

τους ισολογισμούς προηγούμενων χρήσεων γιατί. Γιατί οτιδήποτε υποχρεώσεις 

βγαίνουν τελικά στον ισολογισμό, στη λύση της επιχείρησης που κάνετε, θα 

αναζητηθούν από τις προηγούμενες χρήσεις, που σημαίνει ότι οι ζημιές, 

κυλιόμενα, τα οποία έρχονται σωρευτικά σήμερα στην εκκαθάριση, θα 

αναζητηθούν από το δικαστήριο και τι απ' αυτά αναλαμβάνει ο Δήμος και τι 

αναγνωρίζει και τι όχι. Στην έρευνα που κάνατε ας πούμε για την τελευταία 

χρήση που κοιτάξατε, το 2010, ενδεικτικά παραστατικά βρήκατε ή λείπανε 

παραστατικά; Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, δειγματοληπτικά για το 2010, 

για να δούμε και τις προηγούμενες χρήσεις τι γίνεται για το 1.600. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα παραστατικά γι' αυτά που 

απεικονίζονται στον ισολογισμού του '11 και αυτά υπάρχουν, παραστατικά 

υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει να πει ότι έχουνε και τα πλήρη 

στοιχεία που απαιτούνται της νομιμότητας για να καταβληθούν. Πάντως βιβλία, 

εγγραφές και παραστατικά, με βάση αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν. Από εκεί 

και πέρα για να πληρωθεί κάτι ή για να διερευνήσουμε τη ζημιά, θέλει 

παραπάνω έλεγχο. Ετσι; Και δεν το έχουμε κάνει αυτό.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μάλλον δεν έχει συζητηθεί, δεν είναι δουλειά σας να το κάνετε. 

Εχετε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά εσείς να κάνετε. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ακριβώς, ακριβώς.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι .. Εχετε και άλλο ερώτημα 

κ.Γιαμαρέλο; Ορίστε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κ.Τσουκαλά, εδώ λέτε, πιστωτές 

διάφοροι και αναφέρετε και ένα όνομα μιας κυρίας. Αυτή η κυρία έδωσε 

χρήματα για να διευκολυνθεί η λειτουργία της ΔΕΑΔΩ και από πότε τα έχει 

δώσει αυτά;  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ποιο όνομα λέτε; Για να καταλάβω. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχετε εδώ, λέτε πιστωτές διάφοροι, λέτε .. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτά είχανε γίνει με απόφαση .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. ποσό 116.551 ευρώ. Αφορά χρηματική διευκόλυνση της κας 

Νεράντζω Κούτσουρη.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό φαίνεται στα βιβλία της ΔΕΑΔΩ σαν υποχρέωση προς την 

κυρία. Εχουνε .. με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΩ, στο 

παρελθόν, δε θυμάμαι ποια χρονιά ακριβώς, δεν είναι μια συγκεκριμένη χρονιά, 

είναι χρηματικές καταβολές και έχουνε γίνει με γραμμάτια είσπραξης, με 

παραστατικό γραμμάτειο είσπραξης. Αυτό φαίνεται στα βιβλία σαν χρηματική 

διευκόλυνση .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πολλών χρόνων δηλαδή διευκολύνσεις. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ναι. Ηταν τότε που είχε τη διοίκηση .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν μπορούσε δηλαδή ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες της 

ΔΕΑΔΩ και χρειαζότανε κάποιο μέλος του Συμβουλίου να βάλει χρήματα; 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Δεν ήμουνα τότε παρών 

να γνωρίζω την εικόνα τότε της .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τελείωσε τώρα κύριε .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά έκανα μια απλή, πολύ απλή ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, εντάξει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και περιμένω κάποια στιγμή από το Δήμαρχο την πρόθεση 

του. Αυτά τα χρέη βαρύνουν το Δήμαρχο, το Δήμο και πρέπει να πληρωθούνε; 

Ναι ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, απάντησε ο κ.Δήμαρχος σ' αυτά. Δεν επανερχόμαστε 

τώρα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν απάντησε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ωραία, κρίνετε ότι δεν απάντησε, εντάξει.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια απάντηση. Δε θα πληρωθεί ο δικαιούχος .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

  

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 55/2007 Α.Κ.Σ. Μαρκοπούλου 

Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εργασιών της 

μελέτης "Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (Ενταξη στο 

σχέδιο) της περιοχής "Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που 
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βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β' κατοικία) της πρώην 

Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τα θέματα 7 και 8 κύριοι συνάδελφοι. Εχουν ξανασυζητηθεί 

στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δεν είχαν περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής και τα επαναφέρουμε. Είναι η επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 55 

απόφασης του 2007 για το Μαρκόπουλο Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

εργασιών της μελέτης "Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (Ενταξη στο 

σχέδιο) της περιοχής "Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός 

της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β' κατοικία) της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου 

Ωρωπού".  

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το πρώτο θέμα, το 7, που είναι η επικαιροποίηση της απόφασης, 

για λόγους εν πάση περιπτώσει των Ιουδαίων, τον φόβο των Ιουδαίων, την 

περνάμε και στην Ποιότητα Ζωής. Γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάποιος 

κάποια στιγμή, όταν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής να προσφύγει στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας και να έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο 

κανείς δεν μπορούσε να μας απαντήσει συγκεκριμένα και με σαφήνεια, απλά 

εμείς κάνουμε αυτό το, περνάμε και από την Ποιότητα Ζωής και ξαναπαίρνουμε 

πάλι την ίδια απόφαση. Απλά θα ήθελα να πω μόνο, δεν ξέρω αν, επειδή και 

στην Ποιότητα Ζωής το κάναμε, ότι στη συζήτηση στο θέμα αυτό, αυτοί που 

έχουν έννομο συμφέρον δε θα συμμετάσχουνε και δε θα ψηφίσουνε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κα Στεργίου δεν το είχατε ξαναψηφίσει και την περασμένη 

φορά και δεν .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ:  Ναι, όχι, απλά επειδή φαίνονται να συμμετέχουνε, είναι 

παρόντες, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας και ο κ.Κιούσης, όπως και ο κ.Γιαμαρέλος δε 

συμμετέχουν στη συζήτηση και στην .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ο Αρμυριώτης ούτως ή άλλως έχει αποχωρήσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αποχωρήσει ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Αρμυριώτης και ο 

κ.Καλύβας.             

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα σχόλιο μπορώ να κάνω; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Χρήστο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα σχόλιο μπορώ να κάνω; Ενα σχόλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δε συμμετέχετε στην ψηφοφορία, ούτε στη συζήτηση.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα σχόλιο να κάνω γιατί ήμουν στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής και τα πρακτικά δεν τα τήρησε η κα Μαναβέλη, που αναφέρετε. Σας 

παρακαλώ. Τα πρακτικά της Ποιότητας Ζωής δεν τα τήρησε η κα Μαναβέλη, 

που γράφετε στην εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, απλά πρέπει να αναφέρεις ότι ο Αρμυριώτης 

αποχώρησε, δε συμμετέχει στην κουβέντα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Αρμυριώτης και ο κ.Καλύβας 

αποχώρησαν από την αίθουσα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οπότε δε συμμετέχουνε, δε συμμετέχουνε στη συζήτηση.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης και ο κ.Γιαμαρέλος δε συμμετέχουν 

στη .. Και ο κ.Λάμπρου, ναι, κτηματίας Μαρκοπούλου και ο κ.Ανυφαντής, δε 

συμμετέχουν στη συζήτηση. Και ο κ.Πέππας ως γαμπρός της περιοχής.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ρε κουφάλες, θα σας φάω τις ψήφους. Να το θυμόσαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί και η κα Μαργέτα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Υπάρχει πλειοψηφία Πρόεδρε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει, υπάρχει κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πούντους; Να μετρηθούμε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 9.  

 Κύριε Καρίνο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 8 συζητήθηκε. Ορίστε. Συζητήθηκε το 8 μαζί με το 7.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, δε θέλετε κάποια διευκρίνιση για το 8, για την παράταση της 

προθεσμίας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχει .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Την εισήγηση την έχετε πάρει.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να μας πείτε. Να μας πει κάποια πράγματα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι απλό. Η σύμβαση αυτών των μελετητών από το' 96 έχει 

λήξει από τον Αύγουστο και πρέπει να παραταθεί η σύμβαση τους, για να 

προχωρήσουνε στην πολεοδόμηση, στη μελέτη του Μαρκοπούλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Με τις ίδιες παρατηρήσεις όπως και στο 8.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για το 9 λες Πρόεδρε; Το 8 λες.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι όλη η μελέτη έχει, περιλαμβάνει όλες τις ενότητες. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό. Μιλάμε γι' αυτό που ήταν αντικείμενο της 

επικαιροποίησης ή όλο .. ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, η μελέτη αφορά όλες τις ενότητες. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Α, όλες. Ε, δεν είναι το ίδιο, διαφέρει κάπου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ολες οι ενότητες. Δεν είναι, η μελέτη αφορά όλες τις ενότητες. Οι 

μελετητές δηλαδή απλά .. Στην παράταση μας δε χρειάζεται ρε Ανδρέα. Η 

μελέτη αφορά όλες τις ενότητες. Απλά έχει λήξει η σύμβαση των μελετητών 

και πρέπει να πάρουμε απόφαση για παράταση της σύμβασης τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.   

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9 θέμα.  

 Κύριε Καρίνο, δυό λόγια.  

 Αποχωρεί ο κ.Τσάκωνας με τον κ.Κιούση. Σύμφωνα με την εισήγηση 

υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά, όπως στην αρχική μας θέση για το τεχνικό πρόγραμμα, 

εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ερωτήσεις ο κ.Λίτσας κ.Καρίνο. 
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 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στα νέα έξοδα, νέους κωδικούς εσόδων, έχετε κάπου που λέτε, 

προμήθεια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, στο 9, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, που 

αφορά τους Βιολογικούς και την οδό Καστοριάς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, ναι, Κοριτσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, Κοριτσάς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Που είναι η Κοριτσάς. Που είναι η Κοριτσάς. Τα είχα σημειώσει, 

απλώς δεν είδα το θέμα. Που είναι η Κοριτσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί που μένει ο Πέππας, εκεί, γαμπρός που είπαμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι. Και εκεί που λέει, συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

ωρίμανση, τι ακριβώς συμβουλευτικές υπηρεσίες κάνουν 15.000 ευρώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτό θα έρθει σαν θέμα που θα περιγράφει τι ακριβώς κάνανε όταν 

θα ανατεθεί, που θα έχει όλη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι αλλά κ.Καρίνο, συγνώμη, για να έχετε βγάλει το 15.775, σημαίνει 

ότι το έχετε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι από την προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει για τη 

ΜΟΔ, που είναι 20.000 συν ΦΠΑ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, απ' ότι φαίνεται .. 
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Ναι, ναι. Ορίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για λόγους αρχής και εγώ κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Λίτσας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα, ο κ.Βελτανιώτης και ο κ.Δέδες. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως και στην αρχική ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα, είναι και το θέμα των σχολείων. Α, 

λοιπόν .. Εντάξει προϋπολογισμός είναι κ.Βελτανιώτη τώρα. 

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει χορηγηθεί η εισήγηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την αναμόρφωση; Ναι. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  183 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω, κάπου λέτε για νέο χλοοτάπητα, αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Που θα μπει και μετά λέτε, για την αγορά εξοπλισμού της 

ΔΕΑΔΩ και έχετε βάλει 130 στα μεταφορικά, 50 στο πλυντήριο, δηλαδή βλέπω 

ότι έχετε βγάλει και τιμές πόσο θα τα αγοράσετε. Και επίσης εδώ, συγνώμη ένα 

λεπτό.. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Δηλαδή οι ορκωτοί ας πούμε λέει, το πλυντήριο κάδων 

κάνει ένα πενηντάρικο.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, στην αγορά δεν πιάνουν τόσο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 

θέλω να ρωτήσω, που είναι αυτός ο χλοοτάπητας, που θα πάει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο χλοοτάπητας αυτός με το τέλειωμα του έργου της 

Μαλακάσας, το οποίο γίνεται πάρα πολύ ωραίο, μας το διαβεβαιώνει συνέχεια ο 

κ.Μπόρσης, δυστυχώς αυτό δεν το ήξερα εγώ από την αρχή, δεν είχα δει όλο 

το φάκελο, το έργο αυτό τελειώνει με υποδομές από κάτω τεράστιες, 

αποχέτευσης, ομβρίων κλπ., πλημμυρών στο γήπεδο, αλλά από πάνω η μελέτη 

έχει μέχρι νταμαρίσιο άμμο, να έχει νταμαρίσια άμμο από πάνω και έχει 

προβολείς ιταλικούς, προχωρημένους κλπ. και έχει επάνω, τελειώνει το έργο με 

τη μελέτη, νταμαρίσιο χώμα. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία να μείνει έτσι ένα 

τέτοιο έργο, με τέτοια αποδυτήρια, με τέτοια εξέδρα, με τέτοιο γύρω γύρω, 

τόσα πολλά λεφτά, 900.000 ευρώ, και να μείνει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να μείνει έτσι. Θεωρήσαμε, πιέσαμε τον εργολάβο αυτόν ο 

οποίος δέχθηκε με προμήθεια του Δήμου τα έξοδα του χλοοτάπητα να μας 

βάλει όλη την εργασία δωρεάν και να το τοποθετήσει εκεί, αλλά επειδή το 

ποσόν πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο, θα μας φτιάξει το χλοοτάπητα 
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και το υπέδαφος άλλων δύο 5 χ 5 στο Δήμο μας, δωρεάν. Με μια προμήθεια 

επομένως του χλοοτάπητα μόνο εμείς, ο εργολάβος θα μας βάλει την εργασία 

δωρεάν και επιπλέον δύο 5 χ 5, ένα σίγουρα θα γίνει στο, το μεγάλο αίτημα 

που έχουμε, στο Λύκειο του πρώην καθηγητή μας εδώ πέρα, κάτω και λέω, να 

μπούμε στην προμήθεια κάποια στιγμή του χλοοτάπητα να τα βάλουμε, γιατί 

είναι κρίμα 1.000.000 .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Γενικό Λύκειο Ωρωπού είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Γενικό Λύκειο Ωρωπού.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγνώμη Δήμαρχε, δε θα γίνει διαγωνισμός;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χλοοτάπητα; Βέβαια. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ε, πως ξέρετε ποιος εργολάβος θα το πάρει; Είπαμε.. (γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εμείς θα το πάρουμε, προμήθεια θα κάνουμε εμείς και μετά 

θα μας το τοποθετήσει δωρεάν. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Προμήθεια. Η προμήθεια, δε θα γίνει διαγωνισμός για την 

προμήθεια;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προμήθεια δε θα είναι για τοποθέτηση. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τραβάτε λίγο χειρόφρενο κ.Δήμαρχε. Σας προστατεύουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προμήθεια, η προμήθεια δε θα είναι με τοποθέτηση. Η 

προμήθεια δε θα είναι με τοποθέτηση. Θα καταγράφεται αυτό το πράγμα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά ποιος θα είναι ο ανάδοχος που θα προμηθεύσει το 

υλικό που θα κάνει και δώρο άλλα δύο, άλλους δύο τάπητες; Πως το ξέρετε 

από τώρα χωρίς να γίνει η διαδικασία;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δε .. Στην προμήθεια δε θα ζητήσουνε τοποθέτηση. Συνήθως 

ζητάνε και τοποθέτηση στην προμήθεια. Εμείς .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο εργολάβος που εκτελεί το έργο τώρα θα τοποθετήσει δωρεάν το 

χλοοτάπητα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δωρεάν το χλοοτάπητα. Το δηλώνουμε από τώρα. Δωρεάν και 

τα δύο 5 χ 5.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η προμήθεια θα γίνει κανονικά με διαγωνισμό. Θα συνταχθεί 

μελέτη.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόσην ώρα δεν κάνετε και κάτι άλλο.  

 Λοιπόν, θέλετε να τοποθετηθείτε; Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να πω ότι έχετε αλλάξει το σκεπτικό του 

συγκεκριμένου έργου. Το συγκεκριμένο έργο είχε μια, ένα σκεπτικό, αν γίνει 

φυσικός τάπητας. Είχε προβλεφθεί σε προηγούμενο έργο να έρθει μέσα από 

γεώτρηση, ώστε να είναι δωρεάν το νερό, η παροχή νερού και επίσης υπήρχε 

στον προϋπολογισμό της Μαλακάσας ένα ποσό, γύρω στις 100.000, όχι 

παραπάνω, για να φυτευτεί φυσικός τάπητας. Αρα εκεί βλέπετε γιατί υπήρχε 

αυτό το σκεπτικό. Βοηθάει και το κλίμα ας πούμε της Μαλακάσας για κάτι 

τέτοιο και επίσης με το σκεπτικό ότι η Μαλακάσα και ειδικά εδώ έχω έναν 

προβληματισμό, και το ειδικό κίνητρο ας πούμε για να προχωρήσετε αυτό το 

έργο, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κίνητρο, δεν εξηγείται αλλιώς, ένα 

έργο, πληρώσατε γύρω στις 650.000 τον εργολάβο και πάνε άλλες 250.000. 

Και μάλιστα επειδή είχατε κάνει κάτι περίεργα πράγματα στον προϋπολογισμό, 

τα πήρατε από τακτικά, δηλαδή από χρήματα του Δήμου, που μπορούσατε να 

κάνετε οτιδήποτε άλλο, και για τους πολίτες της Μαλακάσας έγινε το γήπεδο, 

που λέει είχε ειδικό κίνητρο για να γίνει, τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ, που έχει 
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παίκτες, προπονητές, υποδομές, έχουμε τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ στη 

Μαλακάσα, καμιά, γύρω στα 250 άτομα που να παίξουνε, και από την άλλη 

κόψατε την οδοποιία, έργο υποδομής, με χρήματα πάλι που υπήρχανε στον 

προϋπολογισμό της Μαλακάσας και εξειδικευμένα.  

 Επίσης έχω να πω, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το ειδικό κίνητρο που 

θέλατε τόσο πολύ να τελειώσει αυτό το έργο, αλλά γύρω στα 900.000..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Είπα, τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ. Δεν τον ξέρεις τον ΑΓΙΑΞ 

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ; Κύριε, θα πρέπει κάποιος να λέει .. Τα 600.000  μπορούσατε να 

τα κάνετε οτιδήποτε λέω, ήτανε χρήματα με ιδίους πόρους. Λέω λοιπόν ότι 

είναι ένα έργο το οποίο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προσπαθούσε .. 

τρόπους να βρει χρηματοδότηση μέσω διαδικασιών, που λεγότανε: ΘΗΣΕΑΣ, 

ακόμα και στο ΕΣΠΑ, όπου μπορείτε να φανταστείτε, Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, οτιδήποτε άλλο. Εσείς πήρατε λεφτά μέσα από το ταμείο του 

Δήμου και το πληρώσατε. Καλά κάνατε. Είχατε το ειδικό κίνητρο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα 640 με το δικαστήριο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ομως υπήρχανε, υπήρχανε .. Δήμαρχε, να ολοκληρώσω. Υπήρχανε, 

υπήρχανε λέω στο ταμείο της Μαλακάσας γι' αυτόν το λόγο. Γιατί τα είχε 

δουλέψει ο άλλος, έπρεπε να τα πάρει. Βλέπω λοιπόν ότι θέλετε, δικαίωμα σας, 

να δώσετε άλλα 250 για τάπητα πλαστικό για τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ. Αλλά το 

άλλο το γήπεδο που έλεγε ο Πάντος, τα περίεργα νούμερα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ΑΓΙΑΞ που λες είναι ειρωνικό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Το ειδικό κίνητρο να μου πείτε 

που .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι ειρωνικό, το ξεκινήσατε το έργο εσείς για να κάνετε για 

τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ τέτοιο γήπεδο, εσείς το ξεκινήσατε.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς εννοεί την περιοχή .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν έκανα εγώ το 2004 αυτά τα έργα, ασχολήθηκα με 20 τάπητες 

άλλης περιοχής, με άλλους 20 τάπητες. Και ρωτώ λοιπόν εσάς να μου πείτε, 

στο άλλο το γήπεδο, το κλειστό, 10.000 ευρώ δεν είχατε να βάλετε 2 χρόνια 

τα παράθυρα για να κλείσει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το προπονητήριο; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Γιατί ακυρώσατε τη δημοπρασία που είχα κάνει 45.000 ευρώ τα 

αποδυτήρια; 45 και 10, 55 και θα λειτουργούσε το ένα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί η Μαλακάσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δώσατε 650 και 250, 900.000 ευρώ για το ειδικό κίνητρο που είχατε 

αλλά 10.000 δε δώσατε για τα αποδυτήρια για να λειτουργήσει και το άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου πω γιατί; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, αλλά είχατε ένα ειδικό κίνητρο που το γνωρίζετε πολύ καλά 

κ.Δήμαρχε.      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι Μαλακασαίοι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το γνωρίζετε καλά το ειδικό κίνητρο που είχατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα δικά σας κίνητρα παίρνετε παράδειγμα. (γέλιο) Οι 

Μαλακασαίοι μας είπαν ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο,τι καταλάβατε, καταλάβατε πολύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. ότι τα προπονητήρια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πολύ καλά. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακου να σου πω. Τα προπονητήρια είναι για τα κατσίκια εκεί 

πέρα να βόσκουνε εκεί πέρα που το κάνατε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ το έκανα για τα παιδιά της Μαλακάσας και να προσέχετε τι λέτε. 

Το είχα για τα παιδιά της Μαλακάσας, αλλά είστε παντελώς.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του Μπάρμπα Γιάννη. Ετσι μου είπανε για το προπονητήριο 

αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Οταν λέτε κάποια πράγματα να 

προσέχετε. Για τα κατσίκια, τώρα, εντάξει, στο δικό μου το χωριό έχουμε και 

κατσίκια. Γι' αυτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοεί ότι η απόσταση από την κατοικημένη περιοχή είναι 

μεγάλη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή μέχρι σήμερα .. Κύριε Πρόδερε, επειδή μέχρι σήμερα δεν 

έχετε σχεδιάσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αναφέρεται στους κατοίκους ο κ.Δήμαρχος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχετε σχεδιάσει και δεν έχετε υλοποιήσει τίποτα. Ενα τέτοιο 

γήπεδο αν μπορούσα .. δε θα μπορούσα να το κάνω ποτέ εντός σχεδίου γιατί 

δεν παίρνει άδεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σημασία έχει να έλεγα για το χλοοτάπητα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φύγαμε από τον προϋπολογισμό, πάλι από το θέμα και έχουμε 

εστιάσει στο γήπεδο τώρα. Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο φυσικός χλοοτάπητας, ο φυσικός χλοοτάπητας .. 

ΛΙΤΣΑΣ: 10.000 ευρώ λοιπόν δε δώσατε να ολοκληρωθεί ένα έργο και δίνετε 

1.000.000 ευρώ εκεί. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο φυσικός χλοοτάπητας.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί έχετε ειδικό κίνητρο κ.Δήμαρχε που το ξέρετε πολύ καλά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο φυσικός χλοοτάπητας είναι πράγματι κάτι το καλύτερο. 

Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε Ολυμπιακό Στάδιο. Θεωρώ με την 

υποδομή του Δήμου μας να κρατήσουμε ένα φυσικό χλοοτάπητα στη 

Μαλακάσα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ το πλαστικό χλοοτάπητα θα κρατήσει 

για πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να λειτουργεί και να είναι πολύ ευχάριστο και 

όμορφο για το Δήμο μας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και ποιος θα παίζει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την αναμόρφωση υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Λίτσας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό έπρεπε να το ρωτήσετε στον εαυτό σας με το που το 

ξεκινήσατε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το 2004 που το σχεδιάζαμε στη Γενική Γραμματεία ήταν αλλιώς τα 

πράγματα κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας φύγουμε τώρα από το γήπεδο. Τέλειωσε η συζήτηση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλα τα αίτια που το κάνατε και το ξεκινήσατε και παίρνουμε 

δωρεάν εμείς δύο 5 χ 5 να μας κάνει ο άνθρωπος και δωρεάν την τοποθέτηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα στο 1.000.000 ευρώ τα δωρεάν που τα βλέπετε; Δεν ξέρω. 

(γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. τα βρήκαμε κληρονομιά από το δικαστήριο ότι έπρεπε να τα 

πληρώσουμε από σας. Διαταγή πληρωμής. Μα είναι πράγματα αυτά τώρα; 

Πρέπει να το συζητάτε εδώ πέρα εσείς αυτό το πράγμα;  
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ΛΙΤΣΑΣ: Το συγκεκριμένο έργο μπορούσατε να το αποπληρώσετε σταδιακά, 

σας ξαναλέω, υπήρχε το ειδικό κίνητρο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε το θέμα τώρα κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΣΑΣ: Ο ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ, η υπερομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. Κύριε Δήμαρχε, ας προχωρήσουμε τώρα. 

Εντάξει, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ο κ.Λίτσας αυτά θέλει τώρα, έφυγε από τον 

προϋπολογισμό, μας πήγε να παίξουμε στο γήπεδο το δικό του.  Λοιπόν, 

κ.Βελτανιώτη. Μιλήσατε, τι θέλετε να προσθέσετε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ερώτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση τώρα; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα μας .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι σας αφήνω, πάμε σε ψηφοφορία τώρα, ερώτηση θα 

κάνετε. Ορίστε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πόσο κάνει το μέτρο ο 

συνθετικός τάπητας; 11, μέχρι 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η ερώτηση; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επί 10 στρέμματα, επί 10 στρέμματα, είναι 140.000 ευρώ και 

εμείς προϋπολογίζουμ 250.000 ευρώ και απ' ότι καταλαβαίνω ο Δήμαρχος έχει 

συμφωνήσει και ποιος θα το προμηθεύσει. Εάν έτσι μας κάνουνε δώρα, 

συγχαρητήρια. Εγώ πάντως σας συνιστώ να προσέξετε ιδιαίτερα τις διαδικασίες 

και σε σας και σε σας κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας χρίζω, σας χρίζω εσάς .. Οχι, μα σε παρακαλώ πολύ, σε 

παρακαλώ πολύ. Θέλω να συμμετέχεις εσύ υπεύθυνα και αν μπορώ να κάνω 

και χαρτί, σε όλη τη διαδικασία, εσύ. Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής και όλης 

της διαδικασίας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν. Οχι ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες. Οχι η κα Στεργίου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, όπως αρχικά στον προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και ο κύριος .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι στον προϋπολογισμό, αλλά .. την προσοχή στις 

διαδικασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ο κ.Βελτανιώτης. Κύριε Δέδε, εσείς δε διευκρινίσατε. Οχι, 

έτσι; Οχι.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της 

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό 

των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11 θέμα κύριοι συνάδελφοι.  

 Η εισήγηση έχει δοθεί κύριοι συνάδελφοι. Η αίθουσα, ο χώρος που 

προτείνεται είναι η αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.  

 Ορίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, επειδή έχει κάνει μια πρόταση ο κ.Λέκκας και λέει ότι η 

συγκέντρωση αυτή θα είναι καλύτερα να γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο, όπου 
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θα μπορεί να συμμετέχει περισσότερος κόσμος, νομίζω ότι πρέπει να τη 

δεχτούμε και να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Να το κάνουμε εκεί και να δοθεί 

μια μεγάλη δημοσιότητα στο να υπάρχει και κόσμος να ακούσει και να.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοσιότητα είναι σίγουρο ότι θα δοθεί κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, εδώ δε χωράμε. Εδώ δε χωράνε πάρα πολλοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωράμε, χωράμε, μεγάλη είναι η αίθουσα και νομίζω, αν θυμάμαι 

καλά, ότι η πρόταση του κ.Λέκκα αφορά για του χρόνου, δηλαδή για 

μελλοντική .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τον απολογισμό, γι' αυτό, αλλά ανεξάρτητα απ' αυτό, επειδή 

το είχαμε σκεφτεί, γι' αυτό λέω το υιοθετούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, η εισήγηση, η εισήγηση είναι στην αίθουσα του 

Συμβουλίου, αν υπάρχει αντίρρηση πάνω σ' αυτό .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν είναι πάντως άσχημη και η πρόταση του κ.Λέκκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι άσχημη πρόταση.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και επειδή ενδεχομένως να έχουμε πολύ κόσμο, ίσως να μη 

χωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αρκετά μεγάλη αίθουσα. Θα είναι μια ειδική συνεδρίαση με 

ειδικό τρόπο διεξαγωγής. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή συνεδρίαση.  

 Κατά πλειοψηφία .. Εσείς; Υπάρχει αντίρρηση από σας κα Στεργίου;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει σε μεγαλύτερο χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν η κα Στεργίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συμφωνώ με του κ.Λέκκα την .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας, την εισήγηση εννοώ. Κυρία .. ; Οχι η κα 

Βαρνάβα.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  193 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι του κ.Λέκκα Ανδρέα, είναι του κ.Βασίλη Λέκκα. 

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το 19 θέμα, επειδή είναι .. Το 19 θέμα, που είναι 

επιχορήγηση των συλλόγων, επειδή προχωράει η περίοδος και έχει πολύ 

διαδικασία, διαδικασία στον Επίτροπο .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 

 ΘΕΜΑ 19ο 

 

Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.186,89 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 

2012, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 19 θέμα.  

 Η εισήγηση έχει δοθεί πως κατανέμονται τα ποσά. Δεν υπάρχει 

τροποποίηση στην εισήγηση, είναι με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχετε πράγματι κ.Λίτσα. Να τη διαβάσουμε γιατί 

συνεδρίασε η ΔΕΠ σήμερα το πρωί για λόγους που αφορούν τους Διευθυντές 

των σχολείων και επειδή δεν μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς να 

χρηματοδοτηθούν τα σχολεία, ετέθη το θέμα. Είναι 16.637,11 ευρώ στην Α' 

βάθμια Σχολική Επιτροπή και 16.500 ευρώ στη Β' βάθμια Σχολική Επιτροπή. 

Είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει εδώ κύριοι 

συνάδελφοι.  

 Το 18 θέμα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τους αθλητικούς συλλόγους δε θα το συζητήσουμε τώρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, κάπου πρέπει να βάλουμε όριο χρόνου για να ξέρουμε 

και που θα φτάσει η συζήτηση και ποια θέματα θα δούμε ακόμα, μπορούμε να 

δούμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι μέχρι τη 01:00 πρέπει να συνεδριάσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 12 λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μέχρι ποια ώρα, συγνώμη, για να ξέρουμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Συνεδριάζουμε ήδη 6 ώρες.   

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 75/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση 

τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα.  

 Κυρία Κοντογιάννη. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: .. που προέκυψε, κρίνεται αναγκαία η δεύτερη αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και έχει αναλυτικά ως εξής: 

έξοδα, αλλαγές των κωδικών. Εχετε όλοι την εισήγηση. Αν θέλετε να με 

ρωτήσετε κάτι, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής: εδώ βλέπω ότι όλη η 

διαδικασία αυτή αφορά να κόψουμε από παντού χρήματα και να πάμε χρήματα 

για τα πολιτιστικά. Στα πολιτιστικά είχαμε προϋπολογισμό. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν έφτασε ο προϋπολογισμός. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη τώρα λίγο. Και από που πήρατε τη νομιμοποίηση να κάνετε 

παραπάνω απ' αυτά που .. ; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Από το Δ.Σ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από το Δ.Σ.; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κρίνουμε αναγκαίο, σαν Νομικό Πρόσωπο έχουμε τον 

πολιτισμό στις αρμοδιότητες μας .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλο σας ρωτάω, άλλο μου απαντάτε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, για πείτε μου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς έχετε πάρει μια εντολή με συγκεκριμένα χρήματα να κάνετε 

συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να το υπερείτε αυτό; 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πάντως δε σας την έχει δώσει μέχρι σήμερα. 

Ερχόσαστε σήμερα .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ζητάμε την έγκριση. Αν διαφωνείτε, μπορείτε να μην το 

ψηφίσετε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε, αν διαφωνούμε, τι θα κάνετε; Ποιος θα τα πληρώσει αυτά; 

Είδατε πριν λίγο ότι είχαμε να κάνουμε με μια ΔΕΑΔΩ που είχε παθητικά. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είμαστε παθητικοί. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με λίγο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, ναι, να σας ακούσω και να .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είσαστε, είσαστε παθητικοί. Οταν έρχεστε σήμερα και επιτρέψτε μου, 

είναι και θέματα δεοντολογίας και λέτε, απο γεύματα των παιδιών θα κόψω 

χρήματα να τα δώσω σε πολιτιστικά. Είναι παράλογο. Δηλαδή .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ποιος σας το είπε αυτό ότι έχουμε κόψει από γεύματα των 

παιδιών; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχει εδώ, το είδα εδώ κάπου. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είναι. Αυτό για ισοσκελισμό γίνεται. Δεν έχει κοπεί 

κανένα γεύμα. Εχουμε πρωϊνό κανονικά, catering το μεσημέρι σε όλους τους 

Παιδικούς Σταθμούς .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Κοντογιάννη .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάπου το είδα, δεν είμαι αλλήθωρος. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, μπορείτε να μου το δείξετε και μένα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μειώνετε ένα ποσόν και είναι .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μήπως για λογιστικούς λόγους, όχι ότι .. Για να δω για ποιο 

λέτε; Μήπως γιατί έχει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα για λογιστικούς λόγους. Δε σας βγαίνουν τα χρήματα που είχατε 

σχεδιάσει, χαλάσατε παραπάνω χρήματα και μειώνετε από τους κωδικούς που 

θέλετε.   
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ελα ντε, δίνουμε και στην ΚΕΔΩ, να ξέρετε, έχουμε και 

πλεόνασμα. Δεν έχουμε πρόβλημα σ' αυτό.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μειώνουμε γιατί είχαμε προϋπολογίσει να πάρουμε ένα 

αυτοκίνητο για προσωπική χρήση το οποίο θεωρήσαμε ότι δεν κρίνεται 

αναγκαίο και γι' αυτόν το λόγο τα μειώσαμε. Δεν τα βγάλαμε, δεν πήραμε ούτε 

αυτοκίνητο μεταφορικό μέσον, δε χρειαστήκαμε καύσιμα, δε χρειαστήκαμε 

προσωπικά τηλέφωνα, οι προσωπικές μας ανάγκες καλύπτοναι από την τσέπη 

μας. Γι' αυτόν το λόγο τα μειώσαμε. 

Τώρα, αν θεωρείτε εσείς ότι είναι κάτι υπερβολικό για 43 πολιτιστικές 

εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο, για να καλυφθούν όλες αυτές, το ποσό .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Κοντογιάννη, το υπερβολικό .. Κυρία Κοντογιάννη, το 

υπερβολικό είναι τα χρήματα γενικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις το 2012. 

Είναι μια εποχή και .. νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι είσαστε εκτός κλίματος.   

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Νομίζετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή όλοι οι άλλοι Δήμοι .. Τώρα, εντάξει, δε θέλετε να ακούσετε 

κριτική; Αν δεν τη θέλετε .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, να ακούσω και να σας απαντήσω γι' αυτό .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας μιλάω και με ωραίο τρόπο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει τον συλλογισμό του ο κ.Λίτσας. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, ναι. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι τόσες πολλές εκδηλώσεις δεν 

έχουνε γίνει πουθενά αλλού. Δεν είδα σε έναν άλλο Δήμο τέτοιο σόου να 

γίνεται κάθε μέρα .. Δηλαδή να σας πω και κάτι; Και να ήθελες κάθε μέρα να 

πας σε όλες δε γινότανε. Είχε μια μέρα και δύο σε διαφορετικά Διαμερίσματα.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πολύ σωστό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και λέω λοιπόν το εξής: τέτοιο διακαή, έτσι, πόθο να κάνουμε 

εκδηλώσεις πολιτιστικές τόσες πολλές, σε μια εποχή που αυτά τα 100.000 που 

χαλάσατε εσείς φέτος, αν προσθέσουμε και αυτά που δώσαμε στις 

θρησκευτικές γιορτές που και εκεί γίνανε πανηγυράκια, ξέρετε που φτάνουμε; 

Φτάνουμε στα 150.000. 150.000 για τον πολιτισμό το 2012, που η Τοπική ..  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ισως είναι και λίγα εγώ πιστεύω γι' αυτήν την εποχή. 

Προσωπική άποψη. Ναι, συνεχίστε.    

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, αυτή είναι προσωπική σας άποψη. Εγώ θα προτιμούσα να 

είχατε κάνει κάτι να βοηθήσετε τους αδυνάτους που σήμερα υπάρχει ο κακός 

χαμός.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το κάνουμε και αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ να πω; Να τοποθετηθώ σ' αυτό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ομως, εγώ σας λέω πάλι. Τόσο πολύ πολιτισμό και τόσο πανηγύρι, 

ήμαρτον. Δηλαδή, μήπως το έχουμε παρακάνε λίγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, εντάξει. Αυτή είναι η τοποθέτηση του κ.Λίτσα.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κοιτάχτε να δείτε .. Συγνώμη, να απαντήσω. Λοιπόν, αν 

θεωρεί ο κ.Λίτσας .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου, εγώ δεν πιστεύω σ' αυτά. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: .. τη Λυσσιστράτη ας πούμε, τον Πλούτο, την Ιφιγένεια εν 

Αυλίδι πανηγύρι, μάλλον δεν ξέρει τα στοιχειώδη. Θέλω να πω το εξής .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, κα Κοντογιάννη .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Περιμένετε, να πω την άποψη μου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Κοντογιάννη, σε προσωπικό επίπεδο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, μιλήσατε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Προσωπικά μου απευθύνεστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν μιλάτε σε προσωπικό επίπεδο σε μένα και μου λέτε ότι δεν ξέρω 

τα στοιχειώδη .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συγνώμη, έχω το λόγο. Μπορώ να μη με διακόπτει; Μπορώ 

να μη με διακόπτει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να μη με διακόψει, να πω αυτά που .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, μπορώ να σε διακόπτω. Οχι, αυτό που σας λέω να ακούσετε. Το 

αν ξέρω εγώ τα στοιχειώδη, ξέρω, αλλά έρχεστε εδώ με ένα μεγαλύτερο 

προϋπολογισμό απ' όσα είχατε ζητήσει να κάνετε και κακώς τον υπερβήκατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε αυτά κ.Λίτσα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συγνώμη κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και αν τα έχετε κάνει και φέρετε τιμολόγια μεταχρονολογημένα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είναι μεταχρονολογημένα. Τα τιμολόγια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. Οχι, όχι, δεν είναι κατάσταση αυτή.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή κ.Λίτσα. Τα είπατε αυτά 

προηγουμένως. Σας παρακαλώ τώρα. Εχει δοθεί ο λόγος στην κα Κοντογιάννη. 

Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συγνώμη, μπορώ να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δόθηκε ο λόγος στην κα Κοντογιάννη. Αφήστε την να 

ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ.Λίτσας έχει κάνει ένα αίτημα τέλος Αυγούστου για να 

του απαντήσουμε που έχει δαπανηθεί και το τελευταίο ευρώ για τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βεβαίως και θα πάρει την απάντηση αλλά έχει 

αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θέλω να πω το εξής .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος, δεν έχω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ούτε μια πρόταση δεν μπορείτε να ακούσετε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα δε λέει την αλήθεια .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες και παρεμβάσεις) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν έχει αναρτηθεί; Ε μάλλον δεν κοιτάτε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μετά μιλάτε για λογοκρισία σ' αυτή την αίθουσα;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δε θέλετε να ακούσετε κ.Λίτσα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σαν Δημοτική Αρχή εκπροσωπώ το θεσμό, έτσι; Εχουμε ένα 

Δημοτικό Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, σας παρακαλώ απευθυνθείτε στο Σώμα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Στο Σώμα, στο Σώμα ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα σας κάνω και άλλες. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε, παρακαλώ, όχι αυτά.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν, αυτήν τη στιγμή , αυτήν τη στιγμή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προσέβαλε κανείς κανέναν. Σας παρακαλώ.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Βρε σας παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, 

θέλω να πω το εξής, ότι θεωρώ, προσωπική άποψη και πιστεύω ότι και κάποιοι 

από τους δημότες θα το.. Οι 70.000, όπως είπαμε προηγουμένως, που 

παραβρεθήκανε σε όλες τις εκδηλώσεις και παίρναμε απ' όλους συγχαρητήρια, 

μέσα σ' αυτήν την κατήφεια ήτανε μια χρονιά εξαιρετική για το Δήμο Ωρωπού 

.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πόσο κόσμο είχατε στη Μαλακάσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ξαναδιακόψετε. Επιτέλους. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πόσο κόσμο είχατε στη Μαλακάσα;  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πόσο κόσμο είχατε. Δεν είχατε ούτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε κα Κοντογιάννη, μην απαντάτε. Μην απαντάτε, 

σας παρακαλώ. Απαντάς, απαντάμε σε συναδέλφους που σέβονται 

συναδέλφους. Σας παρακαλώ, μην απαντάτε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να τελειώσω λίγο αυτό που λέω; Σας 

παρακαλώ πολύ να μη με διακόπτετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ προσπαθώ πολύ να σας βοηθήσω να τελειώσετε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το σκεπτικό φέτος και θα τελειώσω, δύο λεπτά, ήταν να 

γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, γιατί θεωρώ 
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ότι όλοι οι δημότες που φορολογούνται, πρέπει να είναι σε ίση μεταχείριση 

μεταξύ τους. Τώρα αν κάποιος πιστεύει ότι δε θέλει ή σνομπάρει μια 

εκδήλωση, σαφώς και δε θα ξαναγίνει. Εμείς όμως ήμασταν υποχρεωμένοι σαν 

Δ.Σ. εκδηλώσεις να πάμε παντού. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε κάθε δημότη, 

αυτές οι εκδηλώσεις στοιχίσανε 2 ευρώ. Εγώ δε θα ξανακάνω ούτε μια 

εκδήλωση, αν ο κ.Λίτσας ή οποιοσδήποτε εδώ μέσα μου βρει έναν ιδιώτη που 

να αναλάβει με 2 ευρώ να πραγματοποιήσει 43 εκδηλώσεις ανταποδοτικά. 

Πληρώνει ο κόσμος νερά, πληρώνει ΤΑΠ, πληρώνει χίλιες δύο ιστορίες μέσα σ' 

αυτό το Δήμο και θα πρέπει να του προσφέρουμε έστω το παραμικρό, τον 

πολιτισμό. Πολιτισμός υπήρχε και στον πόλεμο κ.Λίτσα. Μπορεί την 

προηγούμενη μέρα να είχαν σκοτωθεί 300 άνθρωποι και την επόμενη μέρα να 

υπήρχε μια θεατρική παράσταση. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα σ' αυτόν τον 

κόσμο. Δε θα πεθάνουμε, δε θα αυτοκτονήσουμε. Μεγαλώνουμε παιδιά και 

θέλουμε το καλύτερο γι' αυτούς. Εντάξει; 

(χειροκρότημα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

 Ορίστε κ.Δέδε. Ναι, ναι, συγνώμη. Κύριε Δέδε. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Να πω και κάτι. Η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση δεν 

παραβρέθηκε σε καμία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Μπόρση. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Συγνώμη. Η αντιπολίτευση δεν παραβρέθηκε σε καμία από τις 

εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να κριτικάρει.  

ΔΕΔΕΣ: Δεν έχουμε πάει να σβήσουμε φωτιά στη θάλασσα κ.Μπόρση. Τη 

φωτιά τη σβήνουν στο δάσος. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, κ.Δέδε.    
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ΔΕΔΕΣ: Κάνε μας τη χάρη ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Μπόρση, κ.Μπόρση. Κύριε Μπόρση, 

φερθείτε έξυπνα. 

 Ορίστε κ.Χασιώτη. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. Γίνονται και κάποια φαιδρά. Τι να κάνουμε 

τώρα; Ορίστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το καταλαβαίνω. Ομως στην προκειμένη περίπτωση να 

ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς διαφωνήσαμε με τα πολιτιστικά, διαφωνήσαμε, 

γενικά διαφωνούμε με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, τέλος πάντων, 

μπαίνει, μπαίνει εδώ πέρα όμως ένα ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ πολύ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: 100.000 ευρώ δόθηκαν, όπως επέλεξε το Νομικό Πρόσωπο, σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας σε όλα τα Διαμερίσματα. Ωραία; Δεν 

καταλαβαίνω το λόγο, από τη στιγμή που έχετε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο 

Δήμος τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, να δίνουμε λεφτά σε 

πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. 100.000 ευρώ για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι και επιχορηγούμε και πολιτιστικούς 

συλλόγους; Πολιτισμό θα κάνει ο Δήμος και θα κάνει και πολιτική με τα λεφτά 

του Δήμου στους πολιτιστικούς συλλόγους; Για καθίστε λίγο τώρα. Για καθίστε 

λίγο τώρα. Πάμε στον πολιτιστικό, 100.000 ευρώ για τα πολιτιστικά δρώμενα 

και άλλα 50.000 για τα Χριστούγεννα για τον Αη Βασίλη και επιχορηγήσεις 

στους πολιτιστικούς συλλόγους, πιάσαμε τα 300.000 ευρώ μάνι μάνι και 

ψάχνουμε να βρούμε μετά αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αυτό είναι ένα γενικότερο πολιτικό θέμα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνετε πολιτική 

με τον πολιτισμό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημαντικό, ναι, αλλά δεν αφορά το συγκεκριμένο θέμα τώρα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάνετε πολιτική με τον πολιτισμό, έτσι; Αυτό κάνετε. Ζητάτε 

λεφτά από αλλού, να φύγουνε από αλλού για να πάτε να καλύψετε αυτά τα 

δρώμενα τα πολιτιστικά και κουβεντιάζετε τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έχει καταγραφεί. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εντάξει. Και φυσικά καταψηφίζουμε και μην ξαναφέρετε ενίσχυση 

πολιτιστικών συλλόγων σ' αυτή τη λογική.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ζήτησα το λόγο, δεν μου τον δώσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τον δίνω. Πρωτού τελειώσει ο κ.Χασιώτης να σας τον δώσω; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, αλλά προηγούμαι. Εχω ζητήσει το λόγο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τον .. Τον είχατε ζητήσει νωρίτερα;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συγνώμη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν με βλέπετε. Λοιπόν, τώρα, μισό λεπτό. Πραγματικά συμφωνώ 

ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός. Είναι αυτός που μας ενώνει, εντέλει μέσα σε 

έναν μεγάλο Δήμο, όπως βρισκόμαστε, αλλά να μην υπάρχει και υπερβολή και 

πλεονασμός από την άλλη. Εγώ τώρα, έτσι, μια, όπως βλέπω, έχει έξοδα γύρω 

στις 100.000 το Νομικό Πρόσωπο πάνω στις πολιτιστικές εκδηλώσεις περίπου 

όλου του χρόνου, ίσως και πιο πολύ. Παράλληλα, όπως ακούστηκε, πολιτιστικοί 
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σύλλογοι, τοπικά πανηγύρια, Χριστούγεννα κλπ., μας φτάνουνε έναν 

προϋπολογισμό, 200- 250.000. Σε μια περίοδο όμως οικονομικής κρίσης νομίζω 

πρέπει να είμαστε πιο φειδωλοί ή τουλάχιστον να οργανώσουμε έτσι τα 

πράγματα, διότι όλα αυτά βγαίνουν από την ίδια τσέπη. Από μια τσέπη 

βγαίνουνε όλες οι επιχορηγήσεις, τόσο στα πανηγύρια, όσο στα Χριστούγεννα, 

όσο στο πολιτιστικό ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ Παναγιώτη, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κύριε .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να μην διακόπτετε. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι για να, 

επειδή βγαίνουν όλα από την ίδια τσέπη, θα πρέπει να τα μετρήσουμε ακόμα 

καλύτερα. Οι Σχολικές Επιτροπές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από όλα αυτά και 

εν πάση περιπτώσει να γίνει μια συνεργασία. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι να 

συνεργαστούνε με το Νομικό Πρόσωπο όσον αφορά τις δικές τους τις τοπικές, 

που θέλουν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, τα πανηγύρια που γίνονται στις 

διάφορες Κοινότητες, να συνεργαστούνε με το Νομικό Πρόσωπο, ώστε να 

υπάρχει μικρότερο κόστος και μια οικονομία χρημάτων τα οποία μπορούν να 

δοθούνε και κάπου αλλού. Υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ανάγκες. Ανοίγουν 

τα σχολεία και υπάρχουνε προβλήματα. Λοιπόν, επιπλέον να πω και κάτι άλλο; 

Οσον αφορά το Νομικό Πρόσωπο, δεν είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο που έχει 

σχέση με τον πολιτισμό. Εχει σχέση και με το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να 

δούμε μετά και κάποιες άλλες δράσεις, που θα έχουνε σχέση και με το 

περιβάλλον, που δεν τις έχουμε δει ακόμα.  

 Δηλαδή ας γίνει κάποιο μικρότερο κόστος .. Ναι, ώστε να γίνονται και 

κάτι περισσότερο από περιβαλλοντικές, εκτός από μια περιβαλλοντική δηλαδή 

εβδομάδα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ επειδή τα είπατε, δε θέλω να πω περισσότερα. Εγώ 

θέλω να κάνω μια παρατήρηση, γιατί και η προηγούμενη απόφαση και αυτή 

είναι οριακή, είναι 8 πλειοψηφία, 7 απώντες. Για θέματα τέτοια, τροποποίησης 

προϋπολογισμών και άλλα οικονομικά ζητήματα,  καλό θα είναι να υπάρχει μια 

αυξημένη πλειοψηφία, τουλάχιστον να έχετε την πλειοψηφία του Διοικητικού 

σας Συμβουλίου. Το θεωρώ ότι αυτή η οριακή πλειοψηφία κάτι λέει. Ισως και 

ίσως αυτό δεν είναι πολύ θετικά για τις αποφάσεις που παίρνετε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μην αστειευόμαστε δηλαδή και με .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  Και εκτός των άλλων, ναι, θέλω επίσης να πω, δε θέλω να 

ξαναεπαναλάβω, αλλά αυτό το σπιτάκι του Αη Βασίλη που το πληρώσαμε 

26.000 ξέρετε που είναι; Περάστε να το δείτε. Περάστε να το δείτε από εκεί. 

Λοιπόν, στη βάση αυτή να προσέχουμε λίγο τι κάνουμε. Ενα αυτό. Και 

δεύτερον, να εξοικονομήσουμε χρήματα και να καταργήσουμε τα δίδακτρα, να 

καταργήσουμε τα δίδακτρα από τον κόσμο που τον αναγκάζουμε να πληρώνει. 

Κανονίστε λοιπόν και η ΚΕΔΩ και το Νομικό Πρόσωπο, να βρούμε, να δώσουμε 

τέτοιες παροχές στον κόσμο.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εμείς όλες στις εκδηλώσεις είχαμε ελεύθερη είσοδο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και βέβαια για λόγους αρχής, για λόγους αρχής δεν το ψηφίζω. Για 

λόγους αρχής δεν το ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  207 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή της συνεδρίασης, στις 

ανακοινώσεις, είχα πει ότι το θέμα του πολιτισμού πρέπει να αποτελέσει θέμα 

του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Εγιναν κάποιες δραστηριότητες πολιτιστικές, 

όπως είπε και ο κ.Λίτσας, την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο ας πούμε, στον 

Αυλώνα, μπορεί να είχαμε δύο συγχρόνως πολιτιστικές εκδηλώσεις, δε θα πω 

αν ήταν καλές ή κακές, σημασία έχει ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να χαράξει μια 

πολιτική πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αναφέρει εδώ η κα Κοντογιάννη ότι θα 

δοθούν κάποια ας πούμε αναμνηστικά δώρα κλπ. Αυτά είναι θέματα τα οποία 

πρέπει να τα συζητήσουμε. Το αναμνηστικό δώρο πρέπει να έχει κάποια σχέση 

με τον τόπο μας. Τι θα προσφέρουμε; Το να προσφέρουμε ένα δώρο 

οποιοδήποτε, δε νομίζω ότι είναι το σωστό. Θα πρέπει να δοθουν δώρα που να 

αντιπροσωπεύουν το Δήμο Ωρωπού. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, θα το 

αποφασίσουμε.  

 Θέλω λοιπόν, το θέμα του πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

να χαράσσεται από το Δήμο και από το Συμβούλιο. Δηλαδή να συμφωνήσουμε 

όλοι σε ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συμφωνώ απόλυτα, δέχομαι προτάσεις και αν κάποιος από 

σας έχει να προτείνει ένα πρόγραμμα ισάξιο, με πολύ χαμηλότερο κόστος, πολύ 

ευχαρίστως την επόμενη φορά να το πραγματοποιήσουμε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ουκ εν το 

πολλώ το ευ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στις προτάσεις που είπατε κα Κοντογιάννη και από πέρσι, 

συμφωνώ με τον κ.Γιαμαρέλο, και θα σας προτείνω πάλι, θα σας θυμίσω ότι σε 

κάθε Διαμέρισμα, οι εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος, το Νομικό Πρόσωπο 
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Πολιτισμού, θα πρέπει να είναι σε συνεργασία με τους εκεί συλλόγους, ώστε 

και ανταπόκριση να έχει και μείωση εξόδων να έχει. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό 

φέτος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οταν λέω ανταπόκριση, εννοώ συμμετοχή. Δυστυχώς δεν 

έγινε αυτό φέτος. Εγινε το Νομικό Πρόσωπο εκδήλωση, την άλλη μέρα έκανε ο 

σύλλογος. Εντάξει, έτσι; Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία για 

να υπάρχει και μείωση των εξόδων και καλύτερη οργάνωση και καλύτερη 

προσέλευση του κόσμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, λοιπόν .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οποιος δε συνεργαστεί κ.Βασίλη, όποιος δε συνεργαστεί, δεν 

παίρνει επιχορήγηση, δεν παίρνει επιχορήγηση όποιος δε συνεργαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, δίκαια, σωστά μάλλον όλα αυτά που λέτε, με 

τον προϋπολογισμό όμως, αυτό είναι μια γενικότερη πολιτική, έχουμε φύγει 

από το θέμα κυριολεκτικά.  

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. Λοιπόν .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, δεν έχουμε φύγει από το θέμα, γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον προϋπολογισμό μιλάμε. Δε μιλάμε για την πολιτική των 

εκδηλώσεων και τι μορφή πρέπει να έχουν και όλα αυτά που ανέφερε ο 

κ.Βελτανιώτης. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτά τα ανάφερα και εγώ Πρόεδρε αλλά πρέπει να τα δούμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κα Βαρνάβα, έχω δώσει το λόγο τώρα στον κ.Δέδε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, για να έχουμε καλύτερο προϋπολογισμό, να μη βγαίνουμε έξω 

από τον προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  
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 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Βλέπουμε μια ενίσχυση των κωδικών με περίπου 50.000 ευρώ. 

Διαβάζοντας τις ενισχύσεις προσπαθώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα, αλλά 

για να μην μπούμε τώρα σε επιμέρους, αυτά ούτως ή άλλως μπορείτε να μας 

τα γνωρίσετε και κατ' ιδίαν, τα ποσά τα οποία αναφέρετε ανά κωδικό έχουν 

προκύψει μετά από ποια διαδικασία; Δηλαδή παράδειγμα. Λέτε ας πούμε ότι, 

αυτό που είναι και το πιο μεγάλο, έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

αόριστο, ενισχύεται το ποσόν των 25.000 ευρώ, καθόσον το υπόλοιπο δε 

θεωρείται επαρκές μέχρι τέλος του οικονομικού έτους. Πως προέκυψε ας πούμε 

ότι είναι 25 και όχι 45 ή 5. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί υπολογίσαμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. 

ΔΕΔΕΣ: Πως; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τι πως; Με μολύβι και χαρτί. 

ΔΕΔΕΣ: Δηλαδή, θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή .. Ναι αλλά δεν 

αναγράφετε, ούτε αναφέρετε τι θέλετε να κάνετε. Γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον προϋπολογισμό τώρα αναγράφεται τι ακριβώς θα κάνει; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα θέλαμε 3 τόμους να τα γράψουμε. 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί; Δεν κατάλαβα. Αόριστο είναι δηλαδή; Παίρνουμε .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν, για να μην ευλογούμε τα γέννια μας, να πω δυό 

λόγια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα στους κωδικούς θα γίνεται περιγραφή; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλω να πω, κ.Πρόεδρε, για να μην, να πούμε και κάτι, να 

πούμε και κάτι που κάνουμε, γιατί το έργο μας δε φαίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Δε θα απαντήσετε, δε θα απαντήσετε. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ενα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετείται ο κ.Δέδες τώρα.  

ΔΕΔΕΣ: Οταν αποφασίσετε κ.Οικονομάκο και κ.Πρόεδρε να ακούτε τον 

ομιλητή, θα τα ξαναπούμε. Αλλά να σας πω όμως κάτι κ.Πρόεδρε; Επειδή 

κάνετε συστάσεις και ειδικά απόψε κάνατε αρκετές συστάσεις, να είστε 

σίγουρος ότι ειδικά απόψε ήσασταν ο πρώτος που δεν τηρήσατε το ρόλο σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αν και .. Δηλαδή θεωρείτε ότι μέσα σε έναν 

προϋπολογισμό πρέπει να περιγράφονται τα πάντα. Εντάξει, είναι μια άποψη 

και αυτή. 

ΔΕΔΕΣ: Πόσες από τις ερωτήσεις μου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. 

ΔΕΔΕΣ: Από εκεί και πέρα, αν δε σας άρεσε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα δεν μου άρεσε. 

ΔΕΔΕΣ: Α, μα αυτό μου είπατε. Αυτό κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΔΕΔΕΣ: Πρόεδρε, αυτό κάνατε, με συγχωρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι καθαρά ο προϋπολογισμός. Θεωρώ ότι είναι ένα 

οικονομικό, μαθηματικό θα έλεγα θέμα και τίποτα παραπάνω. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας να πω στον επίλογο μου, για να 

γνωρίσει το Σώμα, ότι από το 2007 μέχρι και σήμερα υπήρχε ένα πρόγραμμα 

στους Παιδικούς Σταθμούς που πήραμε πέρσι και με επιτυχία πήραμε και φέτος 

και θα εξασφαλίσουμε το ποσό, το ποσό συνολικά σε 1 χρόνο θητείας του 

Νομικού Προσώπου, 500.000 ευρώ. 

 Σας ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Παρών ο κ.Γιαμαρέλος. Οχι ο κ.Λίτσας, όπως και η κα 

Στεργίου. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά είπατε. Οχι δε σημαίνει το κατά; Κυρία Βαρνάβα παρών. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και εγώ κατά Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 18/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα "Ενταξη 

νέων τμημάτων στις δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω.". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 15.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, ποιος έβαλε το όριο της 01:00 η ώρα; Εσείς; Από ποια 

θέση;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Το 15 και το 16. Να τα περάσουμε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, δε βοηθάτε.  
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 Τα νέα τμήματα .. Η είσηγηση έχει δοθεί. Τα τμήματα τα έχουν δει όλο 

οι συνάδελφοι.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τα τμήματα τα έχουνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η παράταξη .. Καθίστε κ.Λίτσα, καθίστε κ.Λίτσα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ αποχωρώ κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη λειτουργήσουνε .. ; Είναι δύο θέματα τυπικά. Τώρα αν 

θέλετε .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι, δύο λόγια είναι, δύο θεματάκια .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, άστο Πρόεδρε. Πάμε την άλλη βδομάδα. Είναι 01:00 η 

ώρα, είναι κουρασμένοι, .. το Συμβούλιο όλο. Αστο, δε χάθηκε ο κόσμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 θεματάκια .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: 3 θεματάκια είναι Κώστα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε χάθηκε ο κόσμος Πρόεδρε. Δήμαρχε, δε χάθηκε ο κόσμος. 

Κύριε Δήμαρχε, δε χάθηκε κ.Δήμαρχε. Δε χάθηκε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά λέτε γιατί δεν κάνουμε πράγματα στο Δήμο και γιατί δεν 

προλαβαίνουμε να κάνουμε πράγματα στο Δήμο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να κάνεις Συμβούλια Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα θέματα αυτά εδώ τώρα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ελα μεθαύριο με Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. να εντάξουμε την ραπτική και την κοπτική στην ΚΕΔΩ .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΕΔΕΣ: Από τις 7 Αυγούστου έχουμε να κάνουμε Συμβούλιο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ενα Συμβούλιο μεθαύριο. 
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ΔΕΔΕΣ: Από τις 7 Αυγούστου έχουμε να κάνουμε Συμβούλιο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μεθαύριο. Δεν μπορεί έτσι Δήμαρχε.  

ΔΕΔΕΣ: Για ρωτήστε τον δίπλα, τον γειτονικό Δήμο πόσα έχει κάνει; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται τώρα. 

Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας κατηγορείτε τώρα γιατί τον 15Αύγουστο δεν φέρναμε το 

Σώμα για Συμβούλια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ, κανένας Δήμος δεν κάνει κάτω από 20 

θέματα ποτέ, συνήθως, κανένας Δήμος. Πάνω από 20 θέματα αλλά δε γίνεται 

αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, εκτός θέματος, εκτός θέματος συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Φοργιάρη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Γι' αυτό έχει ευθύνη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Δήμαρχε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με βοηθάτε εσείς κ.Χασιώτη, οπότε εντάξει. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τις εισηγήσεις τις έχουν ήδη. Εγώ μόνο να αναφέρω ότι έχουμε 

εντάξει 3 νέα τμήματα, 3 νέα τμήματα στην ΚΕΔΩ. Είναι η κοπτική ραπτική - 

κέντημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι οι συνάδελφοι. 

Καθίστε κύριοι συνάδελφοι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι το ηλεκτρικό μπάσο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρήστε κ.Λίτσα, άμα δε συμφωνείτε.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι το ηλεκτρικό μπάσο και ο μοντέρνος χορός. Επειδή και το 

16 θέμα είναι οι τιμές των διδάκτρων.. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

214 

ΛΙΤΣΑΣ:  Τα θέματα ένα ένα κ.Πρόεδρε, όπως είναι μέσα στο Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίστε κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. Είναι οι τιμές των διδάκτρων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Επιτέλους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να λυπάστε, ειδικότερα για την αποψινή βραδιά. Ητανε η 

καλύτερη σας. Λοιπόν, συνεχίστε κ.Φοργιάρη και .. 

Ενα ένα τα θέματα. Το υπ' αριθμόν 15 κ.Φοργιάρη.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Το υπ' αριθμόν 15. Οχι ό,τι θέλεις εσύ κ.Λίτσα θα γίνει. Το 15, 

ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι η ένταξη νέων τμημάτων .. Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Φοργιάρη. Δε χρειάζεται να καταλάβετε. Συνεχίστε 

το θέμα. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στο προηγούμενο Συμβούλιο είχαν ενταχθεί κάποια τμήματα 

στις δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Και τώρα εντάσσουμε άλλα 

3 τμήματα. Είναι η κοπτική ραπτική - κέντημα. Είναι το ηλεκτρικό μπάσο, είναι 

και το μπαλέτο, μοντέρνος χορός. Το 15 θέμα. Εχει κάποιος κάποια αντίρρηση; 

Είναι και το 16, είναι τα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, ένα ένα. Μισό λεπτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοπτική ραπτική, ηλεκτρικό μπάσο και το μπαλέτο μοντέρνος 

χορός. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά βγήκανε μετά από 

συζητήση που κάνατε με το Δ.Σ. ή ύστερα από αιτήσεις του κόσμου και 

μαθητών που θέλανε να παρακολουθήσουνε τα συγκεκριμένα μαθήματα και 

που θα γίνουνε και αν έχουνε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα συμμετοχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε. Εχετε άλλη ερώτηση κ.Λίτσα; Αλλη ερώτηση 

έχετε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Να ακούσω την απάντηση και θα σας πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, όχι. Θα τελειώσετε τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσει 

ο κ.Φοργιάρης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πρέπει να τις κάνω όλες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι .. Βεβαίως. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Οχι άλλη ερώτηση δεν έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει στον κ.Λίτσα και θα σας απαντήσει. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε εντάξει αυτά τα τμήματα για μελλοντική πορεία στην 

ΚΕΔΩ. Δεν τα έχουμε εντάξει να τα λειτουργήσουμε αύριο, γιατί ακόμη δεν 

έχουμε το τμήμα, δεν έχει άτομα, δεν έχει κόσμο. Εχουμε ορισμένες αιτήσεις οι 

οποίες ας πούμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα σχολιάζετε .. ; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Τι λέτε κ.Πρόεδρε; Σήμερα καθίσαμε εδώ στις 01:00 η ώρα τη νύχτα 

γιατί είπατε ότι είναι σημαντικό το θέμα και τώρα μας λέτε ότι αυτά δεν θα τα 

εντάξουμε και είναι για το μέλλον. Σας παρακαλώ πολύ κ.Πρόεδρε.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τα εντάξαμε στην ΚΕΔΩ, αλλά στην πορεία θα υλοποιηθούν 

αυτά τα τμήματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε τότε γιατί καιγόσαστε 01:00 η ώρα τη νύχτα; 01:00 η ώρα τη 

νύχτα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αιτήσεις είπε ο κ.Φοργιάρης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι κ.Πρόεδρε, λυπάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εμένα η ερώτηση μου ήταν ποιος θα τα κάνει αυτά τα μαθήματα, 

αν έχουνε δασκάλους, αλλά μου απάντησε, αλλά κοιτάξτε, να είμαστε και λίγο 

σοβαροί σ' αυτό το Συμβούλιο, γιατί έχετε κάνει μια, παίρνετε μια απόφαση 

σαν Διοικητικό Συμβούλιο και λέτε, θα εντάξουμε αυτά τα 3 τμήματα. Γιατί δεν 

το φέρνετε εδώ πέρα και να πούμε και εμείς; Μπορεί εμείς να έχουμε μια ιδέα, 

να έχουμε άλλα 5 τμήματα και να τα βάλουμε όλα μαζί. Δηλαδή είναι αυτό 

τώρα που φέρνετε έτσι αποσπασματικά .. ; Και δεν είναι μόνο αυτό και στο 

επόμενο θέμα φέρνετε θέμα διδάκτρων. Αρα ή μας λέτε, το πρώτο δεν είναι 

σωστό που λέτε, δηλαδή ότι θα το κάνουμε στο μέλλον ή ότι το έχουμε άμεσα. 

Μα είναι τώρα επείγον αυτό το θέμα κ.Φοργιάρη; Τώρα 01:00 η ώρα να 

αποφασίσουμε τα δίδακτρα της κοπτικής ραπτικής;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Συγνώμη, το βάλαμε ως επείγον;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα, γιατί επιμένετε τότε; Να το συζητήσουμε λοιπόν, λέω λοιπόν 

να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή, να πούμε και πέντε προτάσεις, να 

έχουμε και κάποιες ιδέες άλλες. Γιατί να είναι το ηλεκτρικό μπάσο και να μην 

είναι κλασική κιθάρα ή δεν ξέρω τι άλλο; 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 25η 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  217 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, αφού ενδιαφέρεστε, αφού ενδιαφέρεστε, κα 

Στεργίου, μην κάνετε τώρα πράγματα τώρα που δεν πρέπει, τέτοια ώρα. 

Μπορείτε να πάτε στην ΚΕΔΩ ανά πάσα στιγμή να κάνετε τις προτάσεις σας. Η 

ΚΕΔΩ είναι ένα αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο, που είναι υπεύθυνοι γι' αυτά τα 

πράγματα. Πάτε εκεί, συζητήστε το, φέρτε το στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΕΔΩ και φέρτε το να το ψηφίσουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ξαφνικά το 

Δημοτικό Συμβούλιο θα πει για .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό αποφασίστηκε από το Δ.Σ., τώρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μια διαδικασία, το οποίο το λέει και ο "Καλλικράτης" και 

όλοι οι κωδικοί. Ε, αυτή είναι η διαδικασία για να περάσει η κοπτική ραπτική. 

Περνάει πρώτα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το συζητάνε και το φέρνουνε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ομόφωνη απόφαση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό, με συγχωρείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κ.Φοργιάρη γιατί έβαλε 

ένα πολύ πρακτικό θέμα, αυτό το θέμα της κοπτικής ραπτικής και το κέντημα, 

που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο ελάχιστος 

αριθμός των μαθητών, προκειμένου να λειτουργήσει ένα τμήμα. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τουλάχιστον πρέπει να έχουμε 10, 15 αιτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10 αιτήσεις το μίνιμουμ. Κύριε Χασιώτη. Ολοκληρώσατε 

κ.Γιαμαρέλο;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμείς θέλουμε να υπάρχουνε τμήματα πολλά και σε σχέση με τον 

πολιτισμό και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των νεολαίων της περιοχής και 

δωρεάν. Ομως δε συμφωνούμε στην ένταξη των τμημάτων αυτών στην ΚΕΔΩ 
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γιατί η ΚΕΔΩ έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ανταποδοτικότητας, έτσι; 

εμπορευματοποίησης, διδάκτρων και ούτω καθεξής και στη λογική αυτή 

καταψηφίζουμε όποια απόφαση έχει σχέση με την ΚΕΔΩ στη λογική αυτής της 

πολιτικής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σαφές. Υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τώρα μιλάμε για το πρώτο ή και για τα δύο θέματα; Και για τα 

δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το πρώτο, για την ένταξη των δύο τμημάτων. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ διαφωνώ με τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε διαφωνώ με τα τμήματα, διαφωνώ με τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα τμήματα που αποφασίστηκαν τέλος πάντων από το Δ.Σ., 

διαφωνείτε να δημιουργηθούν;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: .. στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει και το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να τηρηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Τώρα αυτά 

αποφάσισε .. Μάλιστα. Ναι, η κα Στεργίου. Ο κ.Λίτσας με τον κ.Δέδε; Παρών. 

Οχι ο κ.Χασιώτης. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 19/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα "Τιμές 

διδάκτρων για τη συμμετοχή στα νέα τμήματα τη ΚΕΔΩ". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει σχέση με το 

προηγούμενο, είναι οι τιμές των διδάκτρων για τη συμμετοχή στα νέα τμήματα 

της ΚΕΔΩ. Τις διαβάζω κ.Φοργιάρη. Είναι η κοπτική ραπτική 15 ευρώ μηνιαίως, 

το ηλεκτρικό μπάσο 40 ευρώ μηνιαίως, μπαλέτο - μοντέρνος χορός 15 ευρώ 

μηνιαίως.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Αυτά είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Δέδε, κάντε τις ερωτήσεις. Οχι λέει ο κ.Δέδες. 

Ο κ.Χασιώτης .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι.  

ΠΡΟΕΣΡΟΣ: Οχι. Οχι η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι στα δίδακτρα και κ.Φοργιάρη και κ.Δήμαρχε, θα σας πω ότι η 

Καισαριανή είχε επί προηγούμενης διοίκησης, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, 

υπήρχε το Πνευματικό Κέντρο εκεί του Δήμου Καισαριανής, είχε όλα τα 

τμήματα, μα όλα τα τμήματα για όλο τον κόσμο δωρεάν. Αυτό πρέπει να 

κάνουμε και εμείς, δωρεάν. Δεν μπορούμε τώρα να βάζουμε δίδακτρα. Να 

κόψουμε από αλλού και να κάνουμε δωρεάν, να είναι δωρεάν όλα.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μελλοντικά θα ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό κα Στεργίου μελλοντικά θα το σκεφτούμε. Μελλοντικά, στο 

μέλλον. Μπορεί να τα κάνω δωρεάν ρε Κώστα ..  

 

 

 ΘΕΜΑ 20ο 

 

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από την κατανομή 

πιστώσεων ΣΑΕ055 έτους 2012 για κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συμφωνείτε να κάνουμε την αποδοχή του ποσού για την 

πυροπροστασία, τα 185.000 ευρώ; Λοιπόν, αποδοχή του ποσού θα κάνουμε 

κ.Δέδε. Μια αποδοχή ποσού είναι. Το 20 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Για να 

μπουν τα χρήματα στο ταμείο. Το τι θα γίνουν θα είναι μετέπειτα απόφαση 

Συμβουλίου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι το τελευταίο θέμα που συζητάμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τα περσινά χρήματα ακόμα δεν έχουν 

διατεθεί. Δηλαδή έχουν μείνει αδιανέμητα χρήματα της περσινής 

πυροπροστασίας. Δεύτερον, μπορεί μόνοι σας να δίνετε συγχαρητήρια στους 

εαυτούς σας για την πυρασφάλεια και για τον εθελοντισμό, αλλά θέλω να σας 

πω ότι είσαστε τουλάχιστον σε πολύ άσχημο επίπεδο έως επικίνδυνο επίπεδο 

και θα έχω επιχειρήματα παρακαλώ. Η πολιτική προστασία στο Δήμο μας είναι 

ανύπαρκτη. Είναι μόνο στα χαρτιά. Εχω να πω ότι δεν είχατε ούτε καν 
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επανδρώσει τα μηχανήματα του Δήμου και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Στη 

φωτιά των Αφιδνών το πυροσβεστικό της Μαλακάσας ήτανε κλειδωμένο μέσα. 

Το μικρό το πυροσβεστικό το MITSUBISΗI, το L200, πήγε, καθότι είπε το πρωί 

ο υπάλληλος της Μαλακάσας και γύρισε στις 09:30 η ώρα και ήταν στην 

πλατεία της Μαλακάσας, γιατί έτσι λέει του είπανε. Δυστυχώς το .. ήτανε 

κλειδωμένο μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, συγνώμη για την διακοπή. Το θέμα είναι αποδοχή 

του ποσού.  

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Το θέμα είναι η πυρασφάλεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι πολιτική .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι πολιτική προστασία η αποδοχή των χρημάτων. Μη με 

διακόπτετε 2 λεπτά, είναι 01:00 η ώρα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποδοχή των χρημάτων για την πολιτική προστασία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι 01:00 η ώρα. Λοιπόν, δεύτερον ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ανοίξετε θέμα τώρα πολιτικής το τι γίνεται στην πολιτική 

προστασία .. ; 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώσω. Το 

πυροσβεστικό όχημα του Αυλώνα είναι σε κακά χάλια και δεν το επανδρώσατε 

μ' αυτούς που έπρεπε, με τους διμηνήτες, ούτε μ' αυτούς που έχετε πάρει από 

το ΣΠΑΠ. Το πήρε ο αναγκαστικός συναιτερισμός του Αυλώνα και το πήγε στη 

φωτιά. Δεν το επανδρώσατε σαν Δήμος. Τρίτον, η υδροφόρα του Δήμου είναι 

στο εργοτάξιο του Δήμου, πίσω από το Δήμο και έχει πιάσει χορτάρια. 

Τέταρτον, στη Νέα Πολιτεία το πυροσβεστικό των Νέων Παλατίων ευτυχώς 

δεν κάηκε από τη φωτιά που έπιασε στη Νέα Πολιτεία. Προσέξτε τι σας λέω, 

ευτυχώς η φωτιά έπιασε 30 μέτρα πιο εδώ και δεν κάηκε το πυροσβεστικό, 
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γιατί .. δε δουλεύει, δε δουλεύει, δεν παίρνει μπρος. Το έχετε παρατημένο στη 

Νέα Πολιτεία.  

 Αυτοί που πληρώνονται σαν διμηνήτες, που έχουνε μπει για την 

πυροπροστασία δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτοί που έχουν έρθει από την 

Πάρνηθα δεν υπάρχουν πουθενά. 15.000 δώσαμε στην διαφημιστική ΚΟΜΠΡΑ, 

δεν ξέρω γιατί. Για πυροπροστασία, το διάβασα στις εφημερίδες. Στο Φάρο 

χαλάσαμε χρήματα, που φώναζα τότε, για σουβλάκια, μπίρες, μπλουζάκια, 

φούστα, μπλούζα, ωραία, καλά όλα αυτά, τη μέρα της φωτιάς δεν υπήρχε 

κανένας εκεί. Την μέρα της φωτιάς στα Κιούρκα υπήρχαν συγκεκριμένοι 

άνθρωποι του Δήμου που ήτανε εκεί, εσείς, συγχαρητήρια, εσείς κ.Βλάχο, 

συγχαρητήρια, στο Δήμαρχο, συγχαρητήρια, όμως τα πυροσβεστικά ήτανε 

κλειδωμένα, συγκεκριμένα πυροσβεστικά που ανέφερα πριν.  

ΒΛΑΧΟΣ: Ησανε όλα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Βλάχο, της Μαλακάσας δεν ήτανε το ..  

ΒΛΑΧΟΣ: Ησανε όλα. Το .. έχει να δουλέψει εδώ και χρόνια, το .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε καλά κ.Βλάχο; 

ΒΛΑΧΟΣ: Το .. έχει να δουλέψει εδώ και χρόνια.  

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε καλά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέτε ψέματα, λέτε ψέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, ακούστε με λιγάκι. Να αφήσετε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο Δήμο η υδροφόρα είναι από πίσω. Στο Δήμο είναι από πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αφήσετε τον κ.Λίτσα να ολοκληρώσει. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Στη Νέα Πολιτεία πήγε να καεί το αυτοκίνητο. Είσαστε επικίνδυνοι να 

διαχειριζόσαστε μια τέτοια σοβαρή προσπάθεια για να μην καούν τα σπίτια μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, κ.Φοργιάρη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και ξέρετε τι κάνατε; Δίνατε οι ίδιοι εύσημα στους εαυτούς σας. Δε 

λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και σας λέω το εξής: του Τοπικού ο Δημοτικός 

Σύμβουλος, εδώ το άλλο το παιδί που έφυγε .. Οχι, όχι ο Πάντος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε. Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο Τσάδαρης. Μαζί με τον κ.Τσάδαρη όταν πήγαμε εμείς, ήμασταν 

στα Κιούρκα και προς τιμή του αγωνιζότανε. Ξέρετε με τι όμως; Με ένα 

φτυάρι. Παίρναμε τηλέφωνο και μάλιστα δεν είχε το κινητό του .. Τώρα .. να 

του μιλήσετε, δικαίωμα σας. Εγώ μιλάγα με τον Τσάδαρη. Ησασταν και καλά 

κάνατε και μίλησα και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα, ολοκληρώστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με τον κ.Τσάδαρη λοιπόν παίρναμε συνέχεια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πείτε αν θα αποδεχτούμε το ποσόν .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ολοκληρώνω σε μισό λεπτό. Λοιπόν, 

ωραία τα διχίλιαρα, σουβλάκια, μπίρες και φούστα, μπλούζα, αλλά πολιτική 

προστασία είναι να είσαι στη φωτιά, να είσαι παρών  και τα μηχανήματα του 

Δήμου να είναι επανδρωμένα μ' αυτούς που πρέπει. Εσείς, σας ξαναλέω που τα 

έχετε, της Μαλακάσας κλειδωμένο στο εργοτάξιο, του Δήμου είναι πίσω από το 

Δήμο, η υδροφόρα παρατημένη και το άλλο στη Νέα Πολιτεία παρά λίγο να 

σας καεί, παρά λίγο να σας καεί, γιατί δεν παίρνει μπρος, το έχετε παρατημένο 

εκεί. Εχετε, στη Νέα Πολιτεία έχετε πολιτική προστασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα, ευχαριστούμε. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωτήρχο, σας παρακαλώ. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Μισό λεπτό σας παρακαλώ, μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Μισό λεπτό εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, έχετε το λόγο. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Στη φωτιά των Αφιδνών κ.Λίτσα τα αυτοκίνητα τα οποία πήγανε 

πρώτα εκεί ήταν του Καπανδριτίου και του Πολυδενδρίου. Και της Μαλακάσας 

και ήμασταν όλη την ημέρα στο έργο της κατάσβεσης. Λοιπόν, νομίζω, 

νομίζω... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είπα γι' αυτά που πήγανε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Επιτέλους κ.Λίτσα. Κύριε Μπόρση, έχει το 

λόγο ο κ.Σωτήρχος. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Επειδή ήμασταν, επειδή η φωτιά ήτανε νωρίς το πρωί, χαράματα, 

τα πρώτα αυτοκίνητα που έπρεπε να πάνε εκεί και σίγουρα έπρεπε να ήτανε τα 

κοντινά και σίγουρα πήγαν τα κοντινά, πρώτα. Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα 

όμως. Είδα του Συκαμίνου, είδα του Μαρκοπούλου .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Του Συκαμίνου λέτε; Της Μαλακάσας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωτήρχο, θα σας παρακαλέσω.. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ, αλλά δεν μπορεί να λέτε ότι δεν έγινε σωστή 

δουλειά από το Δήμο. Εντάξει;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει το λόγο ο κ.Σωτήρχος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Μπόρση ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπόρση, κ.Μπόρση.  

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν σου έχω απευθύνει ποτέ το λόγο αλλά δε θα λες ψέματα. Να 

σέβεσαι και κάποιους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λίτσα, κ.Λίτσα, .. να σας το πω, κακώς βρισκόσαστε 

μέσα στην αίθουσα. Είναι κατάντια αυτή Δημοτικού Συμβούλου.  

.......: Κύριε Λίτσα, καθίστε να σας ενημερώσω για κάτι. Κύριε Λίτσα, συγνώμη 

κ.Λίτσα, κ.Λίτσα, να ακούσετε. Να ακούσετε για τα πυροσβεστικά του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να συνεχίσετε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Εγώ μπορώ να πω κάτι όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος που 

γίνανε στην περιοχή μας και ειδικά στο Δήμο Ωρωπού. Επειδή ήμουνα σχεδόν 

σε όλες παρών, σε όλες παρών, αντιμετωπιστήκανε από τα αυτοκίνητα του 

Δήμου με άριστα το 10, με άριστα το 10, τουλάχιστον 9, γιατί όλα τα 

αυτοκίνητα του Δήμου ήταν παρών. Κύριε Δήμαρχε, δε μας ενδιαφέρει τι θα 

πουν οι άλλοι. Μας ενδιαφέρει τι έχουμε κάνει εμείς. Το τι θα πουν οι άλλοι δε 

μας ενδιαφέρει καθόλου. Σημασία έχει το τι έχουμε κάνει εμείς. Γιατί; Γιατί το 

έχουμε εμπεδώσει και το έχουμε φάει στο πετσί μας. Ολες οι πυρκαγιές που 

γίνανε φέτος στο Δήμο Ωρωπού, ήμασταν παρόντες από την πρώτη στιγμή και 

αυτά που λέει η αντιπολίτευση τα θεωρώ ανακρίβειες, γιατί δεν μπορεί να κάνει 

τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Σωτήρχο.  

 Κύριε Τσεκρεζή, έχετε το λόγο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να δώσω 

συγχαρητήρια στον κ.Βλάχο και στην πολιτική προστασία, γιατί στο Χαλκούτσι 
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πριν 15 μέρες είχαμε και εμείς φωτιά και άμα δεν ήταν τα μικρά του Δήμου θα 

είχε πάρει μεγάλη έκταση, θα είχε καεί όλη η περιοχή. Αυτό ήθελα να πω στον 

κ.Λίτσα, αλλά δυστυχώς ο κ.Λίτσας δεν κάθεται να ακούσει, σηκώνεται και 

φεύγει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα το βράδι ..  

.......: Είναι η τακτική του αυτή.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Συγχαρητήρια στον κ.Βλάχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την αποδοχή του ποσού, πρέπει να αναφέρουμε, ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Δέδες και ο κ.Βελτανιώτης αποχώρησαν, υπάρχει κάποια 

αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

Κύριοι συνάδελφοι, με αυτό το, με το θέμα αυτό έκλεισε η ημερήσια διάταξη. 

Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

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

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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