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    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Μαργέτα Ελένη 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εγκριση σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας οικιακών 

αποβλήτων, ογκοδών 

αντικειμένων, κάδων και 

κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές 

του Δήμου Ωρωπού. 

2. Εγκριση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στον Οικισμό 

Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας 

Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

3. Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου 

δηλωτικού σήματος του Δήμου 

Ωρωπού. 

4. Παραχώρηση λειτουργίας και 

χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου 

του Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ. 

5. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

εκτέλεσης για την "προμήθεια και 

εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 

ωστικού αντλιοστασίου στη 

Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών". 

6. Λήψη νέας απόφασης για 

Αναπροσαρμογή του Δημοτικού 

Φόρου. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Β' 

τριμηνιαίας έκθεσης 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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πλειοψηφία 
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πλειοψηφία 
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πλειοψηφία 
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αποτελεσμάτων εκτέλεσης 

προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2012 του Δήμου που έχει 

υποβληθεί με την υπ' αριθμ. 

271/2012 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Εγκριση ένατης αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2012. 

9. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

εκτέλεσης για την "προμήθεια 

συνθετικού χλοοτάπητα αθλητικών 

εγκαταστάσεων". 

10. Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου "Συντηρήσεις 

αγροτικών και δασικών δρόμων". 

11. Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα (Τακτοποιητικός) του 

έργου: "Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για 

πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης 

οικισμού Μαλακάσα, Μηλεσίου, 

Σφενδάλης" της πρώην Κοινότητας 

Μαλακάσας. 

12. Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα (Τακτοποιητικός) του 

έργου: "Συντηρήσεις αγροτικών 

δρόμων" της πρώην Κοινότητας 

Αφιδνών. 

13. Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
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Πίνακα (Τακτοποιητικός) του 

έργου: "Οδοποιία Κοινότητας 

Μαλακάσας" της πρώην 

Κοινότητας Μαλακάσας. 

14. Εγκριση μελέτης και καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού 

ύδρευσης καθέτως στη γραμμή 

Ο.Σ.Ε. Αυλώνος". 

15. Εγκριση έκδοσης εγγυητικής 

επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων 

για την εκτέλεση του έργου: "Εργα 

αναβάθμισης και βελτίωσης 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Δήμου Αυλώνα Α' φάση". 

16. Εγκριση έκδοσης εγγυητικής 

επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων 

για την εκτέλεση του έργου: 

"Αντικατάσταση - βελτίωση 

δικτύου ύδρευσης Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

17. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου "Εργα 

αναβάθμισης και βελτίωσης του 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Δήμου Αυλώνα - Α' φάση". 

18. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

εντοπισμού, καταγραφής και 
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αποτίμησης ζημιών για κτίσματα 

από την πυρκαγιά της 25/08/2012 

στη Δημοτική Κονότητα Αφιδνών 

και προτάσεις για να ληφθούν 

μέτρα στήριξης προς τους 

πυρόπληκτους. 

19. Εγκριση Παράτασης της μίσθωσης 

του κτιρίου που στεγάζεται το 

Κ.Ε.Π. Αυλώνα. 

20. Εγκριση Παράτασης της μίσθωσης 

του κτιρίου που στεγάζεται το 

Κ.Ε.Π. Καπανδριτίου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως προσέλθουν στην αίθουσα, 

προκειμένου να αρχίσει η συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 

Αρχίζουμε την αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την κα Μαναβέλη όπως 

προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων συναδέλφων.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ηλιάσκος Ευάγγελος απών. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. 

Παπαγιάννης Γεώργιος παρών. Γιαννάς Ιωάννης παρών. Μακρής Αθανάσιος 

παρών. Κοντογιάννη Αλέκα παρούσα. Τσεκρεζής Χρήστος παρών. Δάβρης 

Γεώργιος παρών. Λεμπούσης Ευάγγελος παρών. Λέκκας Ανδρέας απών. Πέππας 

Παναγιώτης παών. Νικολάου Χρήστος παρών. Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

παρών. Βλάχος Δημήτριος παρών. Γιαμαρέλος Γεώργιος παρών. Βασιλάκος 
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Παναγιώτης παρών. Πάντος Ευάγγελος παρών. Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

παρούσα. Λάμπρου Δημήτριος παρών. Μπόρσης Βασίλιος απών; Είναι εδώ; 

Σωτήρχος Δημήτριος παρών. Τσάδαρης Σωτήριος παρών. Μπατζάκας Στυλιανός 

απών. Οικονόμου Γρηγόριος απών. Λίτσας Κωνσταντίνος παρών. Ρούσσης 

Θωμάς απών. Βελτανιώτης Δημήτριος παρών. Δέδες Κωνσταντίνος παρών. 

Καραγιάννης Βασίλειος απών. Ζαχαρίας Ιωάννης απών. Γιασημάκης Γεώργιος 

απών. Αρμυριώτης απών. Καλύβας απών. Οικονόμου Βασίλειος απών. Βαρνάβα 

- Καραγιάννη Ελένη παρούσα. Λέκκας Βασίλειος παρών. Τσάκωνας απών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών, παρών ο κ.Τσάκωνας. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Α, ήρθε ο κ.Τσάκωνας; Μαργέτα Ελένη απούσα. Χασιώτης 

Μιχαήλ παρών και Στεργίου Ιωάννα παρούσα.  

 Από τους Τοπικούς Προέδρους είναι ο κ.Πάντος από τον Αυλώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βρούβας. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Βρούβας από τη Σκάλα. Αλλος είναι; Δεν βλέπω άλλον, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Ζαχαρίας. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ζαχαρίας και ο κ.Ηλιάσκος ήρθανε, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Ηλιάσκος.  

 Ελάτε κ.Αντιπρόεδρε, γιατί έχουμε και έλλειψη Γραμματέα. 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης, η κα 

Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Με ξεχνάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτές είναι οι συνέπειες της απομάκρυνσης από το Προεδρείο 

(γέλιο). Ο κ.Γιαμαρέλος, ο κ.Πέππας, ο κ.Σωτήρχος. Αλλος συνάδελφος; 
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 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Εχω να κάνω δύο ερωτήσεις και έχω να κάνω μια 

τοποθέτηση. Οι ερωτήσεις είναι μια προς τον κ.Δήμαρχο, αν συνεχίζει ο Δήμος 

και σήμερα να πληρώνει 1.500 ευρώ το μήνα αδικαιολόγητα για Σταθμό 

Μεταφόρτωσης στην περιοχή του Ντουμάνη, σε μια ιδιοκτησία ενώ παραδίπλα 

υπάρχει χώρος ιδιόκτητος του Δήμου και να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος που 

συνεχίζεται να το κάνετε αυτό, γιατί μόνο εσείς μπορεί να το γνωρίζετε. Θέλω 

να ρωτήσω τον κ.Πρόεδρο και να του αναφέρω, ότι στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν κάποιες ονομαστικές καταγγελίες και κατατέθηκαν 

στο Προεδρείο κάποια συγκεκριμένα έγγραφα από το Δημοτικό Σύμβουλο 

κ.Γιώργο Δάβρη. Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, τι προτίθεται να κάνει και που 

βρίσκεται ο έλεγχος αυτών των εγγράφων και τα αποτελέσματα θα 

παρακαλέσω να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαβαστούν, να λάμψει η 

αλήθεια.  

 Σχετικά με το Λιμενικό Ταμείο έχω να σας πω το εξής, δεν έχω 

καταλάβει τι γίνεται, το ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις μέρες αυτές έχει σαν Πρόεδρο του 

Λιμενικού Ταμείου το κ.Γιασβινιάν. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε κ.Δήμαρχε 

πως γίνεται σήμερα που μιλάμε το ΔΙΑΥΓΕΙΑ να έχει Πρόεδρο τον κ.Γασβινιάν. 

Μήπως όταν κάνατε ντου στο Λιμενικό Ταμείο στις 26 Μαρτίου δεν έπρεπε να 

συμπεριφερθείτε μ' αυτόν τον τρόπο; Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα 

νομίζω είναι ο ρόλος μας που έχει να κάνει με συγκεκριμένους τομείς της 

κοινωνίας και με θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρέπει να 

νοιαζόμαστε. Η δωρεάν παιδεία είναι σίγουρο ότι είναι πιο πολύ απαραίτητη 

σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εισιτήριο για τη μεταφορά των 

μαθητών. Απαιτούμε αυτό που τουλάχιστον είχαμε και εμείς σαν μαθητές, να 

πηγαίνουμε δωρεάν στο σχολείο. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα της πολιτείας που 

δεν το έχει φέρει εις πέρας, θέλω όμως να γνωρίζω τι κάνει ο Δήμος Ωρωπού, 
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ο ισχυρός Δήμος Ωρωπού, τι συμβαίνει με το ΚΤΕΛ, που το ΚΤΕΛ νομίζω ότι 

είναι όλα αυτά τα χρόνια ευνοημένο στην πριοχή του Ωρωπού και εμείς, ειδικά 

σαν Δημοτική Αρχή, έχουμε συνάψει και μια σχέση, έχουμε και μια ειδική 

σύμβαση για τη Δημοτική Συγκοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε 50 

χρόνια πίσω, να τρέχουν το πρωί οι γονείς τα παιδιά τους στο σχολείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μισό λεπτό. Θα ήθελα όμως να μου απαντήσετε και έχουμε και 

πρόταση για όσο χρειαστεί, να αναλάβει ο Δήμος, να αναλάβει την μεταφορά 

με τον οποιοδήποτε τρόπο. Συμφωνούμε, αλλά νομίζω το απαιτεί και η 

κοινωνία μας τα παιδιά να μεταφέρονται δωρεάν στο σχολέιο και μόνο δωρεάν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Καλό μήνα να ευχηθώ σήμερα. Και εγώ θα 

επικεντρωθώ στο ζήτημα της δωρεάν παιδείας. Πραγματικά μας εξέπληξε το 

γεγονός ότι στο Δήμο μας τη βδομάδα που μας πέρασε δημιουργήθηκε 

πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών και αυτό που μας εξέπληξε ήτανε ότι 

κάποιες Κοινότητες κατάφεραν, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να μεταφέρουν τα 

παιδιά δωρεάν και κάποιες άλλες, όπως ήτανε το Μαρκόπουλο, υποχρεώθηκαν 

οι γονείς και τα παιδιά να πληρώνουνε εισιτήριο και απορήσαμε γιατί αυτοί η 

διαφορά. Γιατί υπάρχει δηλαδή ένας Δήμος με δύο ταχύτητες, κάποιοι έτσι και 

κάποιοι αλλιώς. Αυτό θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί. Εμείς οπωσδήποτε 

είμαστε υπέρ της δωρεάν παιδείας. Ο Δήμος ό,τι αποφασίσει για να 

μεταφερθούν οι μαθητές δωρεάν, εμείς θα το εγκρίνουμε, όμως παραμένει 

αυτό το ερώτημα. Γιατί να υπάρξει αυτή η διαφορά.  

 Και κάτι άλλο. Μου έχει κοινοποιηθεί από το Λύκειο Καπανδριτίου και 

από το Σύλλογο Γονέων μια πρόταση για να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς 
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των μαθητών από το Μετόχι .. Μικροχώρι, προς το Γυμνάσιο και Λύκειο 

Καπανδριτίου. Είναι περίπου 50 παιδιά. Λοιπόν, προτείνουνε τα λεωφορεία είτε 

των Αφιδνών, είτε του Πολυδενδρίου, τα οποία πραγματοποιούν αυτές τις 

γραμμές προς το Γυμνάσιο Καπανδριτίου και Λύκειο, αν είναι δυνατόν ένα 

τέταρτο, 20 λεπτά πιο πρωί να ξεκινούνε ένα δρομολόγιο για να μπορέσουν να 

μεταφερθούνε και οι μαθητές των περιοχών Μετοχίου και Μικροχωρίου προς 

το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Τώρα και κάτι άλλο που θα ήθελα να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, με δύο λόγια, μια ανακοίνωση ακόμα. Οτι χθες προέβη.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα, ας κρατάμε και λιγάκι τον κανονισμό. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. μια σημαντική ανακοίνωση είχε γίνει χθες από τον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, όχι δεν πρόλαβα, εντάξει, δεν είναι θέμα. Μια σημαντική 

ανακοίνωση, σε μια σημαντική ανακοίνωση προέβη χθες στην απονομή των 

βραβείων του Ναυτικού Ομίλου ο κ.Βασίλης Οικονόμου, ο βουλευτήες της 

Αττικής και ο επικεφαλής της παράταξης της ΔΥΣΩ. Ζήτησε η παλιά πιτσαρία 

που βρίσκεται του Γκλάβα να παραχωρηθεί στον Ναυτικό .. Γκάβα, ναι. Να 

παραχωρηθεί στον Ναυτικό Ομιλο για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις 

που θα εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες του Ναυτικού Ομίλου και θα 

προάγουν την παράδοση της ναυσιπλοϊας στο Δήμο του Ωρωπού.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οντως έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη 

μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο. Ηδη γνωρίζουμε ότι οι 
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μαθητές πρέπει να πληρώνουνε 1,60 για να πάνε και 1,60 για να γυρίσουνε στο 

σχολείο. Ξέρουμε ότι 140 παιδιά στο Γενικό Λύκειο Ωρωπού σήμερα 

πληρώνουνε για την μεταφορά τους. Χρήματα τα οποία ήταν να εκταμιευτούν 

από τον κρατικό κορμπανά, χρήματα των εργαζομένων οι οποίοι στέλνουν τα 

παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο δεν εκταμιεύονται, μάλλον εκταμιεύονται 

κουρεμένα κατά 37% τους τελευταίους 4- 5 μήνες. Εχουμε φέρει θέμα προ 

ημερησίας διάταξης την πρόταση για προ ημερησίας διάταξη συζήτηση πάνω 

στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αφορά 

όλους τους κατοίκους της περιοχής, όλους τους γονείς και το Προεδρείο θα το 

θέσει ως ψηφοφορία για να το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα και να δούμε τι 

μπορούμε να κάνουμε. 

 Πάντως θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ υποκριτικό να μιλάνε 

ας πούμε, άκουσα την συνάδελφο εδώ πέρα της ΔΥΣΩ να μιλάει για δωρεάν 

παιδεία, όταν ο ίδιος ο αρχηγός της είναι σήμερα στην κυβέρνηση και είναι 

αυτός ο οποίος με τις αποφάσεις της κυβέρνησης πετσοκόβει ας πούμε και 

αυτά τα λίγα τα κονδύλια τα οποία δίνονται για τη μεταφορά. Πλήρης 

υποκρισία τελείως ας πούμε. Και μια δεύτερη ανακοίνωση Πρόεδρε και 

τελειώνω. Πριν από 1,5 χρόνο που κουβεντιάζαμε τα διόδια, προχθές δια 

στόματος του κ.Οικονομάκου ακούσαμε, του κ.Δημάρχου, ακούσαμε ότι πλέον 

ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την απόφαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ έχουν αποφασίσει να πάνε στην εταιρεία 

να κουβεντιάσουνε για να πάρουν κάρτες, λέγαμε λοιπόν ότι συμμαχίες μ' 

αυτούς που εφαρμόζουν την πολιτική αυτή θα φέρουνε όχι μόνο συμβιβασμό, 

αλλά και τελικά παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες και τελικά το 

βάρος της μεταφοράς και το κόστος θα το επωμίζονται οι ίδιοι οι κάτοικοι, 

Επιτροπές και Επιτροπάτα ζητάγανε από εμάς συνεργασία και κοινούς αγώνες, 

φυσικά κάνανε κοινούς αγώνες μ' αυτούς που σήμερα ξεπουλάνε τον τόπο. 
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 Τα συμπεράσματα δικά σας και για τον κόσμο τον περισσότερο .. που 

συμμετείχατε στην τελευταία διασικασία. Και σας παρακαλώ κ.Πρόεδρε με το 

πέρας των ανακοινώσεων να μπει σε ψηφοφορία το αίτημα για προ ημερησίας 

διάταξη στη συζήτηση σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από δύο, τρία πράγματα τα οποία 

έχουμε βάλει στο παρελθόν και δεν έχουν απαντηθεί. Κατ' αρχήν υπήρχε μια 

κοινή των τριών παρατάξεων ανακοίνωση με το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία. 

Σας είχαμε ζητήσει ορισμένα στοιχεία τότε. Πόσα χρήματα εισπράξατε, πόσοι 

συμμετείχανε, πόσες άδειες δόθηκαν. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, δεν πήραμε 

καμία απάντηση μέχρι τώρα. Δεύτερο ζήτημα. Η στάση του Δήμου σε σχέση 

με τους αγώνες της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ για το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και των διεκδικήσεων. Τη μέρα της απεργίας ο Δήμος λειτουργούσε και όχι 

μόνο λειτουργούσε, είχε βάλει και Οικονομική Επιτροπή. Οταν έγινε το κλείσιμο 

των Δήμων, ο Δήμος μας δε συμμετείχε. Δηλαδή ο Δήμος του Ωρωπού τα έχει 

όλα λυμένα, όταν 90 Δήμοι στην Ελλάδα έχουν κηρύξει πτώχευση και δεν 

έχουν να πληρώσουν, όταν σε λίγο θα έχουμε εφεδρεία στο προσωπικό, όταν 

δε θα έχει να πληρώσει τα προνοιακά επιδόματα, όταν δεν έχει να μεταφέρει 

τους μαθητές, όταν δεν έχει βασικές ανάγκες να καλύψει του κοινωνικού 

κράτους. Κατά τα άλλα θεωρούμε ότι όλα είναι λυμένα και δε συμμετέχουμε 

στις κινητοποιήσεις. Η στάση λοιπόν του Δήμου είναι απαράδεκτη στα 

ζητήματα των διεκδικήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι ευθύνη 

κυρίως του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να 

πάρει θέση. 
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 Θέλω επίσης να βάλω ένα ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά έχει καταντήσει να είναι 

μια συνεδρίαση στην οποία πρέπει όλοι οι Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, 

συμπολίτευσης να τοποθετηθούμε μόνο στα θέματα τα οποία βάζετε εσείς 

στην ημερήσια διάταξη και όχι για θέματα τα οποία είναι σοβαρά και 

απασχολούνε τον κόσμο. Μόνο στην τρίλεπτη ανακοίνωηση πρέπει να βάλουμε 

ένα σωρό ζητήματα που είναι πρώτης γραμμής και τα οποία δεν έχουμε καν τη 

δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Να κάνετε κ.Δήμαρχε και κ.Πρόεδρε του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλια με ανοιχτές, με ανοιχτό κατάλογο, με 

ανοιχτά θέματα να βάζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου μόνο το να αποφασίζει αν θα γίνει αυτό ή εκείνο ή εκείνο ή εκείνο, 

αλλά να συζητάμε τα προβλήματα του τόπου και να βάζουμε τα θέματα τα 

οποία τρέχουν και είναι στην επικαιρότητα και χθες είδατε πολύ καλά ότι 

μπήκανε ζητήματα εδώ στην περιοχή, είναι και η κυρία εδώ που είναι, που 

έβαλε το ζήτημα όταν το παιδί της δεν είχε να πληρώσει εισιτήριο και το 

κατεβάσανε το παιδί στο δρόμο, από το αυτοκίνητο που πήγαινε στο σχολείο.  

 Λοιπόν, για ποια θέματα θα συζητάμε; Μόνο για τον Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα του τάδε έργου; Και αυτά θα τα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να 

έχουμε και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα βάζουμε όλα τα 

ζητήματα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ δε θα εντοπίσω πάλι το πρόβλημα της 

μεταφοράς των μαθητών, θα κάνω μια πρόταση. Επειδή δεν είναι δυνατόν 

σήμερα στο Δήμο Ωρωπού τα παιδιά να ξυπνάνε στις 6:30 η ώρα, να παίρνουν 
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λεωφορείο όπου υπάρχει και όταν υπάρχει και να έρχονται από τις 7:00, 7:15 

στα σχολεία. Θα πρέπει άμεσα ο Δήμος, αύριο το πρωί, να κάνει τρεις κινήσεις. 

Πρώτον, παρέμβαση στην Περιφέρεια. Δεύτερον, συνεννόηση με το Δήμο 

Μαραθώνα για τα παιδιά του Βαρνάβα και τρίτον, με οποιοδήποτε κόστος μέσω 

των Σχολικών Επιτροπών να λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. 

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε σκορπίσει τόσα χρήματα και να μην μπορούμε για 

2 ή 3.000 να λύσουμε το θέμα. Μέχρι .. στην Περιφέρεια.  

 Το δεύτερο θέμα. Δέχθηκα ένα τηλέφωνο από τους συνεργάτες του 

συνδυασμού μας στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, σχετικά πάλι με τον περιβόητο 

χώρο ανέγερσης διδακτηρίων στις Αφίδνες. Επισκεφτήκαμε το χώρο, είδαμε 

καμιά δεκαριά φορτηγά μπάζα από εκσκαφή εκεί αποθηκευμένα, παραδίπλα σε 

ένα τμήμα του κτήματος να έχει αποσυρθεί το χώμα το κηπευτικό και έχει 

μπαζωθεί με μπάζα και πέτρες, πιο πέρα στη στροφή, ακριβώς εκεί που έπιασε 

φωτιά στη διασταύρωση .. δεξιά ένα βουνό από σκουπίδια και αριστερά ένα 

βουνό από μπάζα και θέλω να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο και σας Δήμαρχε, αν 

ξέρετε, μήπως έχουμε μισθώσει το κτήμα αυτό, εκτός από τον κύριο που του 

έχουμε μισθώσει για να καλύψουμε τα πράγματα πέρσι πως και πως για 

πάρκινγκ, μήπως έχουμε μισθώσει για χωματερή; Θέλω μια σαφή απάντηση. 

Πως βρεθήκανε αυτά τα μπάζα που είναι προϊόντα εκσκαφής; Είναι χωματερή 

και οι συνάδελφοι αν θέλουνε να πάνε να επισκεφτούνε το χώρο. Δεν μιλάω 

για τα χόρτα που καθάρισαν το κτήμα που είναι εκεί, που είναι άλλος σωρός, 

δε μιλάω γι' αυτά. Ποιος μετέφερε στο δημοτικό κτήμα τα μπάζα αυτά και 

ποιος απέσυρε το κηπευτικό χώμα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 
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ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες, 

εδώ και 2 χρόνια περιμένουμε να μας ορίσετε στο Δημαρχείο ποιο θα είναι το 

γραφείο των αιρετών. Προσπαθούμε να κάνουμε το έργο το οποίο μας έχουν 

διατάξει οι δημότες του Δήμου Ωρωπού και δεν μας επιτρέπετε να το κάνουμε. 

Θα ήθελα σας παρακαλώ να δεσμευτείτε σήμερα ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κάτι που αφορά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, να μας πείτε 

πότε σκοπεύετε να μας παραχωρήσετε τον χώρο. Ενα δεύτερο θέμα. Από την 

πρώτη στιγμή η παράταξη μας ήτανε θετικότατη στο θέμα της δημιουργίας του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού, όμως ακόμα παραμένει άγνωστο και 

υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γιατί η Δημοτική σας Αρχή φέρθηκε με τόσο 

άσχημο τρόπο στο Κρατικό Λιμενικό Ταμείο και στους ανθρώπους οι οποίοι 

ήταν ταγμένοι σ' αυτόν τον τομέα και υπηρετούσαν τον τόπο μας και ακόμη, 

μετά το πέρας και μετά από τόσα έγγραφα και μετά από ειδική νομοθεσία που 

εξέδωσε το Ελληνικό Κράτος, δε θέλετε να συμμορφωθείτε. Θέλω 

κ.Οικονομάκο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου να μας πείτε γιατί δεν 

θέλετε να ακολουθήσετε τον Νόμο. Το παράδειγμα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι 

καταφανέστατο. Δηλαδή τι άλλο περιμένετε; Θέλετε ντε και καλά να επέμβει ο 

Εισαγγελέας για να κάνετε το αυτονόητο;  

 Σας είναι τόσο πολύ δύσκολο εν έτη 2012, τη στιγμή που η χώρα 

μαστίζεται από τεράστια κρίση να κάνετε αυτό που λέει ο Νόμος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κ.Πρόεδρε, καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Χωρίς να 

θέλω να σας κουράσω και εγώ αυτό που θέλω να πω αφορά τη μεταφορά των 

μαθητών. Σήμερα το πρωί σταματάω σε ένα Cafe να πάρω έναν καφέ και με 

πλησιάζει αυτή η κυρία, μου λέει, ασχολείστε με τα κοινά; Λέω, ναι. Εχω ένα 

βασικό πρόβλημα. Μένω στο χωριό Ωρωπός, έχω ένα παιδί που πηγαίνει 
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υποχρεωτικά στο Χαλκούτσι και ένα παιδί, μου λέει, που πηγαίνει στο Γενικό 

Λύκειο. Ενα θέμα μου λέει, στο Γενικό Λύκειο, τους αφήνεις στο ΚΤΕΛ πρέπει 

να πάνε με τα πόδια, δεν πειράζει, νέα παιδιά, λέει, να πάνε. Αν βρέχει; Πως θα 

πάνε; Δεύτερον, πληρώνουμε 0,80. Δεν πειράζει, ας το πληρώνουμε το 0,80, 

αρκεί να έχουν μέσο. Ομως από τον Ωρωπό για το Χαλκούτσι, μου λέει, πρέπει 

να πάρουν το λεωφορείο των 7:00. Αρα δηλαδή πρέπει να σηκωθεί ένα παιδί 

να πάρει 7:00 η ώρα το λεωφορείο, να πάει 7:10, φαντάζομαι, στο Χαλκούτσι 

και να περιμένει μια ώρα έξω από το σχολείο ή έστω και μέσα.  

 Εγώ φέρνω το θέμα όχι πολιτικά αλλά πραγματικά πως το αντιμετωπίζει 

μια οικογένεια, γιατί εμένα πάντα αυτό με αφορά, η ουσία. Η ουσία της κάθε 

οικογένειας εδώ στον Ωρωπό. Δεν ξέρω αν είμαστε σήμερα έτοιμοι σ' αυτό που 

είπε ο κ.Χασιώτης να πούμε προ ημερησίας, αλλά αν δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί 

αν δεν είστε εσείς μάλλον έτοιμοι, γιατί θα πρέπει να κάνετε μια σοβαρή 

εισήγηση, θα ήθελα να ήταν το πρώτο θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αφού έχετε δει το θέμα και αφού και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλαδή 

θα καταλάβουμε ότι όντως αφορά την Νομαρχία και μετέπειτα Περιφέρεια, 

όντως είναι πολύ λίγα τα λεφτά, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τους 

μαθητές μας στο δρόμο 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Εχω να κάνω μια δήλωση και 3 

προτάσεις. Η δήλωση μου έχει ως εξής: Επιθυμώ να δηλώσω στο Σώμα ότι η 

κυβερνώσα παράταξη ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ εμπεριέχει και μια συνιστώσα, την 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο 
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ιδρυτής και ο εκπρόσωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Δεν 

επιθυμώ επί του παρόντος να αναφέρω τίποτα περισσότερο πέραν του να 

υπενθυμίσω προς όλους ότι στο Δημοτικό μας Συμβούλιο υπάρχει και η 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Οι προτάσεις: το θέμα του ιδιαίτερου 

δηλωτικού σήματος. Πρέπει να συζητηθεί πρώτο κ.Πρόεδρε, τόσο διότι είχαμε 

πάρει απόφαση να συγκαλέσουμε ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο με 

αποκλειστικό θέμα το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα, όσο και διότι το θέμα αυτό 

προέρχεται εξ αναβολής από το προηγούμενο Συμβούλιο που ήταν τρίτο, 

συζητήθηκαν τα δύο πρώτα και μετά άρχισε ένας χορός εκτός σειράς 

συζητήσεων θεμάτων κατ' επιλογήν.  

 Ετσι όπως μεθοδεύονται τα πράγματα κ.Πρόεδρε, φοβούμαι ότι κάποιοι 

επιδιώκουν να το απαξιώσουν, να το υποβαθμίσουν και ει δυνατόν να το 

αναβάλλουν και πάλι, γιατί πιθανότατα το θέμα αυτό πέρα από τις ευθύνες των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν και ευθύνες, κατά την 

άποψη μου και ας με διαψεύσει ο κ.Δήμαρχος, από το Γραφείο του 

κ.Δημάρχου. Η δεύτερη πρόταση. Η διάρκεια της συνεδρίασης των 

Συμβουλίων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ώρες, με ένα τουλάχιστον διάλειμμα 

δεκάλεπτο ενδιάμεσα. Στις περιπτώσεις που δεν συζητούνται όλα τα θέματα, η 

συνεδρίαση του Συμβουλίου να συνεχίζεται την επομένη ή μέσα στις επόμενες 

3, το πολύ 5 ημέρες. Τέταρτον, μια άλλη πρόταση, είναι το ότι κάποιος 

συνάδελφος που προτείνει κάτι που αναγνωρίζουμε ότι είναι οφέλιμο και 

υλοποιήσιμο, θα πρέπει να του δίνεται η εντολή μέσω του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου για κατάθεση εισήγησης και άμεση εισαγωγή στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου.  Παραδείγματος χάρη 

έχω την άποψη, ότι η ιδέα να καθιερώσουμε τον προτωποριακό θεσμό των 

Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου του Ωρωπού, κάτι σχετικά 

ανάλογο με την Βουλή των Εφήβων, την εβδομάδα μεταξύ Πρωτοχρονιάς και 

Φώτων, σας άρεσε κ.Δήμαρχε και έτυχε ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των 
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συναδέλφων. Εάν εξακολουθείτε να έχετε την άποψη ότι η ιδέα αυτή είναι 

ωφέλιμη και υλοποιήσιμη, τότε να προχωρήσουμε σε κατάθεση εισήγησης. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης, έτσι ώστε να εγκαινιάσουμε τη νέα χρονιά με 

την καινοτομία των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων, 

που θα προέρχονται σε ίσο αριθμό με τον αριθμό των εκλεγμένων Δημοτικών 

Συμβούλων από κάθε Τοπική και Δημοτική Κοινότητα που συγκροτεί το Δήμο 

Ωρωπού. Εάν δεν προχωρούμε σε υλοποίηση ευρύτατα αποδεκτών προτάσεων 

και ιδεών, τότε έχουμε χάσει το τρένο της συνδημιουργίας και της συν-

προσφοράς στον τόπο μας, που αποτελούν κατά την άποψη μου τη μόνη 

διέξοδο από την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα και οι κοινωνία 

μας εξαιτίας ιδιοτελών αντιλήψεων και αλαζονικών συμπεριφορών.  

 Επίσης, μια και αναφερθήκανε στα σχολεία οι συνάδελφοι και στους 

μαθητές, θα ήθελα να ρωτήσω, εάν ένας μαθητής πρωτεύσει και είναι 

αλλοδαπός, είναι ξένος, θα του δώσουμε τη σημαία; Θα τον βάλουμε στο 

Συμβούλιο των Εφήβων; Ποια είναι η άποψη σας; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Ανοίγονται πολλά ζητήματα βέβαια. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η δικιά μου η άποψη είναι ότι κάθε άξιος ξένος είναι Ελληνας 

και κάθε ανάξιος Ελληνας βάρβαρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, σας παρακαλώ, δεν επιτρέπεται τώρα διάλογος. 

Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουμε θέματα τώρα ..  

 Λοιπόν, ο κ.Πέππας έχει το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας κύριοι συνάδελφοι και από μένα. Πραγματικά όλη 

την εβδομάδα τα δελτία ειδήσεων ασχολούνται με την μεταφορά των 

μαθητών. Πραγματικά είναι πρώτο θέμα και πρώτη είδηση. Χαίρομαι που όλοι 
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το έχουμε συλλάβει. Μα φυσικά όλη η Ελλάδα σήμερα ασχολείται με την 

μεταφορά των μαθητών, όταν οι Περιφέρειες δεν έχουνε πληρώσει τις 

συμβάσεις έργων που είχαν κάνει με τους πρώην οδηγούς. Σίγουρα αυτό το 

πρόβλημα θα μετατοπιστεί στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες και θα 

πρέπει να το λύσουμε εμείς το θέμα, όταν, με κάλυψε απόλυτα η κα Στεργίου, 

άρα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι το κράτος αυτό έχει πτωχεύσει, δεν έχει 

χρήματα και σιγά σιγά, είπε, και συμφωνώ μαζί της ότι υπάρχουν Δήμοι που 

κλείνει ο ένας πίσω από τον άλλον. Αρα αυτός ο Δήμος υπάρχει, είναι ικανός, 

με ικανά στελέχη και θεωρώ ότι θα το λύσει το πρόβλημα, αν και δεν μπορεί 

να το λύσει το κράτος και η Περιφέρεια. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε 

λοιπόν την μπάλα επάνω μας και εμείς θα το λύσουμε. 

 Το δεύτερο, επειδή την περασμένη βδομάδα είδα κάτι δημοσιεύματα, 

όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους στο Διαμέρισμα Καλάμου και επειδή 

έτυχε να γκρίνιαζα και να φώναζα σε μια φωτιά που έγινε στο Μετόχι του 

Καπανδριτίου, μεταξύ προς και φύσαγε προς τον Κάλαμο, διαπιστώσαμε ότι ο 

αγροτικός δρόμος του .. , μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κ.Παπαγεωργίου, 

που μας έδωσε συγχαρητήρια για τη διάνοιξη των δρόμων και στις στροφές και 

το ξέρετε πολύ καλά αυτό, δεν το πίστευε ότι οι αγροτικοί δρόμοι ήταν τόσο 

καλά ανοιγμένοι και συγχαρητήρια και σ' αυτούς που εκτέλεσαν το έργο, ακόμα 

και σε δρόμους που δεν είχανε διανοιχτεί ποτέ, όπως οι .. του Καλάμου που 

ήτανε με νεροφαγώματα και σήμερα έχουμε βάλει μπουλντόζες, όπως το .. , 

όπως στο Γιώργανη, όπως στο Κακώσι και σε άλλους δρόμους.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

 Ο κ.Σωτήρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

Εντάξει, καλές είναι και οι ατάκες αλλά .. 
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ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Αύριο στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ στις 18:30 το απόγευμα ο Δήμος Ωρωπού διοργανώνει τα 

εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας, με θέμα "Ο Δήμος Ωρωπού που αγαπάμε". 

Η εκδήλωση αφορά στο διαγωνισμό φωτογραφίας, που ξεκίνησε τον Ιούνιο και 

διήρκησε μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα με τα εγκαίνια θα 

γίνει και η βράβευση των συμμετεχόντων με τις καλύτερες φωτογαφίες. Στο 

πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε όλους να τιμήσουμε τους εθελοντές αυτούς 

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του Δήμου μας, που γίνεται για πρώτη φορά 

και ελπίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα κεντρίσει το ενδιαφέρον ακόμη και 

των περισσότερων πολιτών και περισσότερων πολιτών. Μάλιστα το πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και αναδεικνύει τις ομορφιές του 

τόπου μας είναι εξαιρετικό και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους στο 

μέλλον. Τελειώνοντας θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η έκθεση φωτογραφίας θα 

παραμείνει ανοιχτό προς το κοινό, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και θα λειτουργεί 

καθημερινά με ευθύνη της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου, από τις 9:00 

το πρωί ως τις 13:00 το μεσημέρι και από τις 19:30, από τις 17:30 το 

απόγευμα έως τις 21:00 το βράδι.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Σωτήρχο.  

 Να κάνω και εγώ δύο, να διαβάσω μάλλον μια ανακοίνωση του 

κ.Γιασημάκη προς το Σώμα. Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Ωρωπού, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ωρωπού. Παρακαλουμε να 

αναγνωστεί προς της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 

1.10.2012. Σχετικά με την απουσία μας από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σημαντική προγραμματισμένη υποχρέωση μου από 20ημέρου με κρατά μακριά 

από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είχαμε ενημερώσει κ.Πρόεδρε, εγώ 

και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιώργος Αρμυριώτης, σε συνάντηση μας σε 
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κοινωνικό γεγονός, την Τετάρτη 26.9. και πριν στείλετε την πρόσκληση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ότι τη συγκεκριμένη μέρα, Δευτέρα, 1.10.2012, θα 

απουσιάζαμε. Σας ζητήσαμε παράλληλα, αν είχατε την πρόθεση να κάνετε 

Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, να μη γίνει Δευτέρα, ώστε να 

μπορέσουμε να είμαστε παρόντες. Παρόλα αυτά με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι 

η πρόσκληση που στείλατε μια ημέρα μετά τη συνάντηση μας, καθόριζε 

Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς την ημέρα που σας ενημερώσαμε ότι λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων θα απουσιάζαμε.  

 Ελπίζω ότι αυτό το γεγονός δε σχετίζεται με το ότι στο σημερινό 

Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν θέματα για τα οποία εγώ προσωπικά αλλά και 

το σύνολο της παράταξης μας έχουμε διαφωνήσει και έχουμε καταγγείλει. 

Θέλουμε να πιστεύουμε, γνωρίζοντας το ήθος σας και τη σοβαρότητα σας, ότι 

αυτή η πράξη δεν υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα, τουλάχιστον από την μεριά 

του Προεδρείου. Με εκτίμηση Γιώργος Γιασημάκης, Γιώργος Αρμυριώτης.  

 Να ενημερώσω το Σώμα ότι πράγματι έτσι ακριβώς έγιναν τα γεγονότα, 

όπως το αναφέρει ο κ.Γιασημάκης, αλλά η δυναμική όπως λέμε των θεμάτων 

και το γεγονός ότι σε θέματα της ημερήσιας διάταξης τα σημερινά υπάρχουν 3 

θέματα τα οποία απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και το γεγονός ότι 2 

συνάδελφοι, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Οικονόμου και ο Στέλιος ο Μπατζάκας 

λείπουν και από αύριο προτίθεται να απουσιάσει και ο συνάδελφος ο κ.Πέππας, 

ακριβώς γι' αυτό το γεγονός, ότι επειδή δε θα υπήρχε συγκεκριμένη 

πλειοψηφία από τη μεριά της πλειοψηφίας, και προκειμένου να προχωρήσουν 

τα θέματα αυτά, επειδή είναι και κατεπείγοντα, έγινε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο 

το Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορούσε πράγματι να γίνει μια μέρα ή δύο 

μέρες αργότερα, δε χάλαγε ο κόσμος, απλά αυτές οι αποχωρήσεις των 

συναδέλφων ήταν που ανάγκασαν το Προεδρείο να γίνει η συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα και κανένα άλλο γεγονός.  
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 Τώρα στην ανακοίνωση του κ.Λίτσα που αφορούσε τα έγγραφα σχετικά 

με την υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου, μάλλον την καταγγελία που έκανε ο 

κ.Γεώργιος Δάβρης, τα έγγραφα που κατέθεσε ο κ.Δάβρης στο Προεδρείο 

κ.Λίτσα είναι ταυτόσημα ακριβώς μ' αυτά που έχει καταθέσει στην μηνυτήρια 

αναφορά του στον Εισαγγελέα. Παρόλα αυτά, από το Προεδρείο δεν υπάρχει 

καμία αντίρρηση να σταλούν όπου ακριβώς επιθυμεί ο κ.Δάβρης.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, απαντώ στον 

κ.Λίτσα για το Σταθμό Μεταφόρτωσης, το οικόπεδο. Εχουμε τοποθετηθεί ότι 

επιλέξαμε το σημείο εκείνο διότι είναι δίπλα ακριβώς από τα 300, 400 

στρέμματα του λατομείου, σύνορα, δεν επηρεάζει κανέναν, έχουμε μηδενική 

κοινωνική αντίδραση, ενώ αντίθετα το οικόπεδο του Δήμου είναι δίπλα από μια 

συστάδα σπιτιών και θα είχαμε μεγάλη κοινωνική αντίδραση. Με την εμπειρία 

την προσωπική τη δική μου, προσπαθώντας ο πρώην Δήμαρχος Ωρωπίων ο 

Γαβριήλ να κάνει Σταθμό Μεταφόρτωσης δίπλα ή και μακριά από κάποια σπίτια, 

τελικά δεν τα κατάφερε, μετά από τρεις προσπάθειες σε τρία διαφορετικά 

μέρη. Σεβόμενος την εμπειρία αυτού του Δημάρχου και του ανθρώπου, 

θεώρησα να πάω σε ένα μέρος το οποίον δεν θα έχω κοινωνική αντίδραση, δεν 

θα ενοχλεί κανέναν συγκάτοικο μας. Πληρώνουμε βέβαια το ενοίκιο του 

οικοπέδου αυτού, αλλά σας διαβεβαιώ, ο στόχος είναι τόσο μακριά και ψηλά 

τους Σταθμού Μεταφόρτωσης που πιθανώς ένα μήνα πετρέλαια, βενζίνες, 

εργατοώρες από το Σταθμό Μεταφόρτωσης που θα γλιτώνουμε, πιθανώς να 

κρατάει για 2 με 3 χρόνια το νοίκιο. Ενα μήνα που θα, απ' αυτά που θα 

γλιτώνουμε κάθε μήνα, θα είναι νοίκια τουλάχιστον 2 ετών. Αυτό είναι 

σίγουρο. Γι' αυτό κάνω υπομονή να αδειοδοτηθεί, να προχωρήσει η 

αδειοδότηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης να κάνουμε ένα οργανωμένο 
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Σταθμό Μεταφόρτωσης στο Δήμο μας, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ 

το μείζον θέμα της καθαριότητος. Είναι ξεκάθαρο, η θέση μου.  

 Για κάποια πράγματα που λέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

λάμψει η αλήθεια κλπ., ξέρετε, επειδή δεν κουβαλάμε τίποτα αμαρτίες εμείς, 

δεν έχω κανένα πρόβλημα να λάμπει πάντα η αλήθεια, είναι μεγάλη αξία για 

μένα η αλήθεια και θα έλεγα ότι όμως να λάμψει σε όλα η αλήθεια, για ό,τι 

λέγεται εδώ μέσα, να είμαστε ιστότιμοι απέναντι σε όλα τα θέματα και όχι κατ' 

επιλογή θέματα να λάμπει η αλήθεια. Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Λιμενικού Ταμείου. Εγινε 

λάθος της υπαλλήλου εκεί πέρα. Είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο, που έβγαζε ότι 

ήμουνα Πρόεδρος εγώ πριν 1,5 χρόνο. Μπήκε μέσα, χειρίστηκε λάθος το 

computer. Δεν έγινε κάτι ρε παιδιά. Μακάρι .. Η Υπηρεσία έκανε λάθη. Τι να 

κάνουμε τώρα δηλαδή; Με βγάλανε εμένα Πρόεδρο πριν 2 χρόνια, που δεν 

ήμουνα ή τον τάδε ή τον τάδε. Τι να γίνει; Εγινε λάθος χειρισμού στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιθανόν λάθος. Δεν το ξέρω το τελευταίο, αν έγινε πάλι, θα 

έγινε πάλι λάθος να το χρησιμοποίησε η υπάλληλος. Οσο πάμε, όσο πάμε .. Δεν 

είναι τίποτα Διονύση μου. Δεν είναι θέμα τώρα. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 

πρόβλημα είναι να έχεις δόλο να κάνεις κάτι.. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, υπάρχουν ήδη, 30 αποφάσεις ήδη αναρτημένες 

σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη, αφήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα το να βγάζει το computer ότι ήμουνα εγώ Πρόεδρος πριν 

2 χρόνια, δεν λέει τίποτα αυτό. Πάμε στην μεταφορά των μαθητών. Είναι 

σίγουρο αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν 

είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δεν είναι η Ελλάδα που ξέρετε. Δεν ξέρω πόσο το 
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υφίσταται ο καθένας στη ζωή του αυτό, αλλά ένας από τους πολλούς που το 

υφίσταται έντονα και το ζει, είμαι εγώ. Οχι σε προσωπική βάση, σε κοινωνική 

βάση αυτά που ακούω και βλέπω και σε πολιτική βάση. Γι' αυτό, ένα στοιχείο 

που πρέπει να σκύψουμε όλοι μέσα μας, πρέπει να είναι αυτό που θα 

προσδιορίσουμε, τη στάση μας στη νέα Ελλάδα που δεν ξέρω πόσο χαμηλά και 

βαθιά θα φτάσει, ίσως στο Βενιζέλο που είπατε για δωρεάν παιδεία, όταν πριν, 

δε θυμάμαι 80, 100 χρόνια, έκανε ο Βενιζέλος την δωρεάν παιδεία. Δεν ξέρω 

που θα φτάσουμε. Ενα ξέρω, ότι ο Δήμος Ωρωπού δεν έχει καμία ευθύνη, ο 

σημερινός, σ' αυτή την πορεία και σ' αυτή την κατάσταση.  

 Συγκεκριμένα τώρα, για τους μαθητές. Εδώ και από την αρχή της 

θητείας μας, μας λένε ότι η μεταφορά των μαθητών αρμοδιότητα του 

"Καλλικράτη" στους Δήμους. Μάλιστα. Ετοιμαστείτε για τους διαγωνισμούς. 

Σας ενημερώνω πλήρως. Ετοιμαζόμαστε για τους διαγωνισμούς. Τρέχουνε δύο, 

οι δικοί μου συνεργάτες και ο ίδιος έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, να 

καταφέρουμε να συντάξουμε τα δρομολόγια και τις διευθύνσεις κάθε μαθητών 

στον "Καλλικρατικό" Δήμο που μένει, για να κατευθύνουμε τον διαγωνισμό. 

Πόσα χιλιόμετρα ακριβώς θα κάνει το κάθε πούλμαν για να μπούμε στον 

διαγωνισμό. Μπήκαμε μια φορά στον διαγωνισμό, δεύτερη φορά στον 

διαγωνισμό, άγονος ο διαγωνισμός, γιατί το Υπουργείο έδινε μηδενικά χρήματα 

στους λεωφορειούχους οι οποίοι είχανε μάθει σε άλλες τιμές. Τελειώνει αυτό. 

Σε όλη την Ελλάδα, σε 325 Δήμους, ελάχιστοι καταφέρανε να 

συμβασιοποιήσουνε με δικές τους, με δικούς τους διαγωνισμούς.  

 Τον πρώτο χρόνο τον παίρνει η Περιφέρεια την αρμοδιότητα. Ολα καλά, 

δίνει λεφτά στους λεωφορειούχους, στις συμβάσεις που είχε από τη Νομαρχία 

που κληρονόμησε και προχωράει το '11 προς το '12. Το '12 προς το '13 πάλι η 

Περιφέρεια, πάλι τα ίδια, πάλι ετοιμαζόμαστε όλο το καλοκαίρι, πάλι μπαίνουμε 

στη διαδικασία ο Δήμος να ετοιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε 
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να .. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία. Θα 

πρέπει με τους εγγραφόμενους στο νέο έτος οι μαθητές να πάρουμε το 

δρομολόγιο του κάθε μαθητή και να τα συντάξουμε. Τα ετοιμάζουμε όλα αυτά 

και 10 μέρες πριν αρχίσουν τα σχολεία βλέποντας πάλι το αδιέξοδο το 

Υπουργείο Εσωτερικών, λέει, η αρμοδιότητα στην Περιφέρεια. Μια χαρά λέμε. 

Μας απαλλάσει για 1 χρόνο και δηλώνει, με εγκύκλιο στις 5.9., ότι κύριοι, την 

αρμοδιότητα την έχει η Περιφέρεια. Και τι θέλετε να κάνουμε τώρα εμείς; Να 

πάμε να πούμε στο Υπουργείο, στην Κεντρική Διοίκηση, σας παίρνουμε την 

αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών; Να κάνω συμβάσεις εγώ με τα 

λεωφορεία που είναι σε μια μόνιμη διαμάχη με τον Υπουργό τώρα, που θα 

αποφασίσει και που θα κάτσει το σύστημα;  

 Μπορούμε να πάρουμε απόφαση καμία; Μπορεί αύριο το πρωί να 

συμφωνήσουνε ή να μη συμφωνήσουνε ή να μας πούνε, πάρτε την 

αρμοδιότητα. Είναι σε μια διαδικασία οι λεωφοριατζήδες με το Υπουργείο. Εμείς 

δεν έχουμε καμία δουλειά σε μη αρμοδιότητα δικιά μας. Είναι σαν να μου λέτε 

να ασχοληθούμε με το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων. Τι να κάνουμε εμείς; 

Είναι συγκεκριμένη η κατάσταση. Ολες οι συμβάσεις που είχανε τα 

προηγούμενα χρόνια ιδιώτες, λεωφοριούχοι, με την Νομαρχία συνεχίζουνε 

πλέον να διαπραγματεύονται με την Περιφέρεια. Εκεί δύσκολα παρεμβαίνουμε, 

γιατί πιθανώς να πάνε και στα δικαστήρια μεταξύ τους για συγκεκριμένα 

δρομολόγια τα οποία δεν είναι πληρωμένα. Δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε 

μη αρμοδιότητα δικιά μας. Εμείς συνεχίζουμε απόλυτα τους μαθητές που 

ανέκαθεν πηγαίνανε με του Δήμου λεωφορεία και είμαστε υποχρεωμένοι να το 

κάνουμε και το συνεχίζουμε, γιατί το κάναμε συνέχεια, πριν τη θητεία τη δικιά 

μας. Αυτό το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε μη αρμοδιότητα 

δικιά μας, έχουμε ευθύνη.  
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 Αν συμβεί κάτι στο μαθητή, στο λεωφορείο κλπ., πως πήρατε αυτό το 

δρομολόγιο και το κάνατε, μπορεί να μας πει κάποιος. Εχουμε κάποιες ευθύνες. 

Και να σας πω και κάτι; Είναι μια βόμβα οι μαθητές. Ρε παιδιά, έχουμε κάνει 

πολύ κόπο, δεν αξίζουμε να ξεσπάσει επάνω μας εφόσον δεν μας την έχουνε 

δώσει και το έλεγα στους συνεργάτες μου, παιδιά προσέξτε, δουλέψτε, έχουνε 

δουλέψει πάρα πολύ. Είχανε έτοιμα σχεδιαγράμματα, είχανε φτάσει κοντά και 

σε συμφωνίες, αλλά την πήρε την αρμοδιότητα η Περιφέρεια. Δεν μπορεί να 

σκάει μια βόμβα που δεν ανήκει σε μένα. Αν ανήκε σε μένα, σας διαβεβαιώ ότι 

θα το παλέψω και αν τις έφερνε σε μας τις μεταφορές το Υπουργείο, θα μας 

έδινε και τα αντίστοιχα χρήματα, από το κράτος, που δεν είναι λίγα. Κάποιος 

είπε 1- 2 χιλιάρικα; 1- 2 χιλιάρικα μόνο για το Μετόχι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι μόνο για το Μετόχι. 1- 2 χιλιάρικα είναι την ημέρα στον 

Αυλώνα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επειδή με ρωτάτε Δήμαρχε, εγώ αναφέρθηκα για να λύσουμε 

άμεσα το πρόβλημα μέχρι να το λύσει η Περιφέρεια, για να μην παραφράζουμε 

αυτά που λέμε. Ξέρουμε πολύ καλά τις αξίες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμαρχος δε θα μπει να λύσει μόνο ενός χωριού. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Υποχρέωση σας είναι. Δήμαρχος των μαθητών και των 

γονιών είσαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, παρόλα αυτά σας άφησα, παρεμβήκατε για το 

γόνιμο του διαλόγου, αλλά εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είναι σοβαρό το θέμα, το θέσανε πολλοί, γι' αυτό το 

αναλύω λίγο πιο διεξοδικά. Δεν θα ασχοληθώ εγώ μόνο για ένα χωριό. Θα 

ασχοληθώ .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ασχοληθούμε, αν ασχοληθούμε, με όλα τα χωριά, πράγμα το 

οποίον δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι σαν να είναι αρμοδιότητα της 

Νομαρχίας και να πούμε εμείς την παίρνουμε. Ε, δε γίνεται. Και να σας πω και 

κάτι; Δεν έχουμε και την υλικο-τεχνική υποδομή τώρα. Τα πούλμαν μας δεν 

είναι κατάλληλα για μεταφορά κλπ. κλπ. Είναι πολλά, νόμιμα που μπαίνουνε 

στην υπόθεση. Δεν είμαστε οργανωμένοι, δεν έχουμε την υλικο-τεχνική 

υποδομή, της εναλλακτικής λύσης ότι ξεκινάμε αύριο το πρωί. Το σωστό είναι 

επομένως περιμένουμε με αγωνία, δεν μπορεί, κάπου θα καταλήξουνε. 'Η ναι ή 

όχι, θα πάρουνε προκαταβολές για τα προηγούμενα χρόνια που χρωστάει η 

Περιφέρεια. Να δούμε που θα καταλήξει η διαμάχη της Περιφέρειας και του 

κράτους με τους ιδιώτες των λεωφορείων και μετά θα δούμε τις μας 

αντιστοιχεί εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Εκεί είναι η διαδικασία τώρα.  

 Να σας διαβάσω το χαρτί που απαντάω σήμερα σε μια σύσκεψη που 

κάνουνε στο Καπανδρίτι, Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 1η 

Γυμνασίου Καπανδριτίου κλπ. Παράδειγμα σας λέω. Με καλέσανε να πάω 

σήμερα και εγώ και ο Σωτήρχος, αλλά έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και δεν 

μπορέσαμε να πάμε να μιλήσουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσουμε με τους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χρειάζεται να απαντήσετε, δεν επιτρέπονται αυτές οι 

παρεμβάσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από τις 5.9.12 

ανατέθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στις Περιφέρειες. με 

παράλληλη παράταση των συμβάσεων που υπήρχαν με τους μεταφορείς, μέχρι 

30.6. του 2013. Επειδή όμως οι μεταφορές μεταξύ αυτών και των ΚΤΕΛ 
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παραμένουν απλήρωτοι για τις μεταφορές των προηγουμένων 2 ετών και το 

Υπουργείο τους καλεί να υπογράψουν νέες συμβάσεις '12 - '13 με έκπτωση 

17% δεν εκτελούν πλέον καμία σχολική μεταφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα στην μετακίνηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία του 

Δήμου μας. Με προσωπική παρέμβαση, νάτο .. του Δημάρχου κ.Οικονομάκου, 

το ΚΤΕΛ Αττικής αποδέχτηκε να μεταφέρει τους μαθητές με τα υπάρχοντα 

δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας με μισό εισιτήριο και χωρίς να έχουν προς 

το παρόν δελτίο μαθητικού εισιτηρίου. Ειδικότερα, για το Γυμνάσιο 

Καπανδριτίου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια από Αφίδνες και Πολυδένδρι με 

τον ίδιον τρόπο που γίνονταν μέχρι σήμερα. Τα δρομολόγια αυτά δεν μπορούν 

να επεκταθούν, ούτε να εκτελεστούν .. σε περιοχές όπου υπάρχουν συμβάσεις 

με μεταφορείς, έστω και αν δεν έχουν ακόμη ανανεωθεί, γιατί αυτές εμπίπτουν 

πλέον όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας 

Αττικής.  

 Η Δημοτική Αρχή κατανοώντας πλήρως το σοβαρό πρόβλημα που 

υπάρχει, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλοποίηση των 

σχολικών μεταφορών σε συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις τόσο προς την 

Περιφέρεια Αττικής, όσο και προς τον Υπουργό Εσωτερικών, εξηγώντας τους 

τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες μεταφοράς του "Καλλικρατικού" Δήμου 

Ωρωπού. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε σκόπιμο να υποβληθούν από 

τους Συλλόγους Γονέων ανάλογα αιτήματα και διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας, ώστε να τονιστεί ακόμη μια 

περισσότερο, να τονιστεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση που επικρατεί. Δεν 

νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σε προσωπική βάση ο Δήμος 

Ωρωπού μέσω εμένα, επειδή έτυχε να συναντηθούμε με τον Υπουργό, σας 

είπα, κανένα δύο φορές, στο τέλος της σύσκεψης, τη μια ιδιαίτερα η οποία 

ήτανε για άλλο θέμα, έμεινα μόνος με τον Υπουργό και 5 λεπτά του έλεγα τι θα 

κάνουμε με τις μεταφορές. Το ξέρουνε πάρα πολύ καλά το θέμα. Πιέζονται απ' 
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όλη την Ελλάδα, από 300 Δήμους. Δεν είναι θέμα άγνωστο που προκύπτει στο 

Δήμο Ωρωπού, για να πιέσουμε να το λύσει μόνο για μας. Είναι μεγάλο εθνικό 

θέμα αυτήν τη στιγμή, πραγματικά, συζητιέται παντού και δεν είναι θέμα δικό 

μας.  

 Να δω τι άλλο έχω. Η κα Βαρνάβα, μεταφορά. Πιτσαρία του .. Α, ο 

κ.Οικονόμου, τον έχουνε προλάβει, μου την έχουνε κάνει την πρόταση και έχω 

μιλήσει μαζί τους, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου, 

παρόλο που έχουνε πάρει δίπλα χώρο και λειτουργούν, θέλουν και τον άλλο 

χώρο να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Πολύ καλά ο Ναυτικός Ομιλος, 

συγχαρητήρια, λειτουργεί κανονικά, διακρίνεται, όλα καλά τα κάνει, αλλά σας 

έχω πει ότι αυτό το κομμάτι εκεί πέρα του Γκάβα, είμαστε αποφασισμένοι σαν 

Δημοτική Αρχή ομόφωνα να μεταφέρουμε τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ, τα οποία 

είναι εν διωγμό, ήταν εν διωγμό από τον ΕΟΠΠΥ. Ολα, οι μονάδες υγείας που 

πλήρωναν ενοίκιο ήταν επικίνδυνο, τελευταία κουβέντα της στέγασης του ΙΚΑ 

που είχε δρομολογηθεί, ήτανε στο δρόμο να πάνε 6.200 συνταγές το μήνα, 

ασθενείς, από το Πολυϊατρείο του ΙΚΑ Ωρωπού να πάνε στο Καπανδρίτι, το 

οποίον έχει γύρω στις 1.200 επισκέψεις το μήνα. Ενα πράγμα δηλαδή, 

καταλαβαίνετε απίστευτο. Δεχτήκαμε, στείλαμε γράμμα στον ΕΟΠΠΥ, ήρθαμε 

σε επαφή, καταλήξαμε ότι έχουμε ένα κτίριο, ήρθανε μετά από ανταλλαγές 

επιστολών η στέγαση του ΙΚΑ, το είδε, στείλαμε τα τοπογραφικά τα 

καινούργια, είμαστε σε μια συνεχόμενη διαδικασία να γίνει Πολυϊατρείο του ΙΚΑ 

αυτό εκεί. Αν δεν γίνει Πολυϊατρείο του ΙΚΑ, κάτι προκύψει στην πορεία .. και 

με υπόσχεση ότι θα το φτιάξουμε εμείς, θα το μετατρέψουμε εμείς σε 

Πολυϊατρείο, στο χώρο που θέλει το ΙΚΑ, με τις προδιαγραφές. Εάν προκύψει 

κάτι και δεν γίνει αυτό που νομίζω και εσείς θα το κρίνετε πρώτης 

προτεραιότητας σε σχέση με το να το δώσουμε σε έναν Ομιλο, έτσι; τότε θα 

το συζητήσουμε.  
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το Περιφερειακό Δήμαρχε, 

υπάρχει και το Περιφερειακό απέναντι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να φέρω στο Συμβούλιο να το δώσουμε στον Ομιλο .. ; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, γιατί δεν υπάρχει και Πολιτιστικό Κέντρο στην περιοχή. Γιατί 

να το πάρει ο Ομιλος; Με ποιο κριτήριο; Θα το φέρετε στο Συμβούλο να το 

συζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Δεν θα λύσουμε όλα τα θέματα τώρα. Αυτήν την 

ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν δεν, το Συμβούλιο δεχθεί την παραχώρηση αυτή, δεν 

περνάει, όταν έρθει θέμα. Συγνώμη παιδιά, να δω τα άλλα θέματα. Αύριο με 

την ΠΕΔΑ έχουμε ευρεία σύσκεψη και υποχρεωτικά θα μιλήσουνε και όλοι οι 

Δήμαρχοι. Θα έρθεις να με συνοδέψεις κα Αννα; Ελα, να με συνοδέψεις, αύριο 

12:00 η ώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εδώ τι κάνουμε, σαν Δήμος τι κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το διάλογο, κ.Δήμαρχε και κα Στεργίου. Ας αφήσουμε, 

να προχωρήσει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμμετέχουμε, συμμετέχουμε και το βλέπετε παντού στους 

αγώνες των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Το έχω πει δύο, τρεις φορές εδώ 

μέσα. Τώρα κάποιες αναγκαίες Οικονομικές Επιτροπές που ήταν εδώ ή ένας 

διαγωνισμός που έγινε, εντάξει. Δεν είναι σωστό να σταματήσει να λειτουργεί 

και κάποια πράγματα τα οποία τελικά καταλήγουν εις βάρος και του πολίτη. 

Κύριε Δέδε, το Νόμο κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το Νόμο. 

Ο Νόμος καμιά φορά, εσύ τον βλέπεις έτσι, εμείς τον βλέπουμε αλλιώς. Οταν 

έχουμε από την Περιφέρεια το έννομο, που είμαστε Προϊσταμένη μας Αρχή 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και μας λέει, προχωρήστε, δεν .. Τι θα 
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κάνουμε εμείς; Δεν προχωράμε; Αν, σε διαβεβαιώ, μου πει η Περιφέρεια που 

ανήκουμε εμείς σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε, κάνετε λάθος, κάντε 

αυτό, αμέσως θα το κάνουμε. Τι να κάνουμε; Ποιο Νόμο δεν εφαρμόζουμε; 

Αφού η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια μου λέει ότι είστε Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο και συνεχίστε να .. γιατί δεν ανήκετε στο 4071, τι λειτουργήσατε πριν. 

Αμα μου το πάρει αυτό το χαρτί, κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα εγωϊσμό 

να λειτουργήσουμε βάσει του 4071, δηλαδή να γίνει μια απογραφή. Τι θα γίνει 

δηλαδή; Θα γίνει μια απογραφή σε 1 μήνα και θα το πάρουμε πάλι. Τι έγινε 

δηλαδή; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, έχω .. Κατάλαβες; Να 

κυνηγήσω, να κυνηγήσω εγώ σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει όφελος, δεν .. να 

παραλάβουμε περιουσίες, να καταπατήσουμε στο Λιμενικό Ταμείο, ένα γραφείο 

παραλαμβάνουμε, τα χαρτιά. Ούτε μετρητά ιδιαίτερα, ούτε δημόσια περιουσία 

έχει, ούτε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Σας το έχω πει, είναι για έναν εγωϊσμό 

γίνεται αυτή η ιστορία. Εναν όχι θεμιτό, άμα θέλεις, εγωϊσμό. Δεν προχωράμε 

έτσι. Είπα, πρέπει να αλλάξουμε στάση νοοτροπίας απέναντι στα προβλήματα 

που ξεκίνησε από την αρχή. Για την μεταφορά. Μίλησα με τον κ.Γιαμαρέλο, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Είναι τιμή μας κ.Γιαμαρέλο, το ξέρετε, 

που συνεργαζόμαστε και με μεγάλη μας χαρά. Για το Δημοτικό Συμβούλιο 

Εφήβων, αν θέλετε να συζητήσουμε ιδιαιτέρως να δούμε πως θα το 

οργανώσουμε, να βγάλουμε μια επιτροπή να ξεκινήσει να ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγινε, έγινε. Ευχαρίστως. Εντάξει, τελείωσα παιδιά, να είστε 

καλά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Μια προσθήκη κ.Γιαμαρέλο, δική μου παράλειψη. Οσον 

αφορά το θέμα της συζήτησης του δηλωτικού σήματος, επειδή υπάρχουν 

κάποιες υποχρεώσεις συναδέλφων, αν δεν έχει αντίρρηση βέβαια .. να μπει 3ο 

στην ημερήσια διάταξη.  

 Κύριε Χασιώτη, επιμένετε να αποφασίσει το Σώμα; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε ζητήσει συνάδελφοι, για προ ημερησίας συζήτηση για το 

θέμα της μεταφοράς των μαθητών και να αποφασίσουμε να δούμε τι θα γίνει 

από εδώ και πέρα με τους μαθητές. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά του 

τόπου μας, για τους γονείς και πρέπει να το κουβεντιάσουμε, είναι πολύ 

σημαντικό. Και βέβαιως και θα ήθελα ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσοι συνάδελφοι θεωρούν ότι το θέμα είναι κατεπείγον, 

ψηφίζουν ναι. Οσοι θεωρούν ότι δεν είναι κατεπείγον, όχι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση η δική μου είναι η εξής: ότι ανέλυσα το θέμα, πρέπει 

να περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σε λίγες μέρες έχει παρέλαση Δήμαρχε, πάμε για Χριστούγεννα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σίγουρο ότι ταλαιπωρούνται οι μαθητές μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, ας αποφασίσει κ.Δήμαρχε το Σώμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να πούμε τι ρε παιδιά στο Συμβούλιο; Αυτά που είπα 

πάλι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη, σύντομα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μην κουβεντιάσουμε Δήμαρχε; Δε θέλεις να κουβεντιάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειωθεί ότι στην αίθουσα προσήλθαν οι συνάδελφοι ο 

κ.Καραγιάννης, ο κ.Μπόρσης και ο κ.Καλύβας.             
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 Κυρία Μαναβέλη, προβείτε στην ανάγνωση του καταλόγου, σας 

παρακαλώ. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ηλιάσκος. Να συζητηθεί εκτός ημερήσιας. Ο κ.Φοργιάρης; Ο 

κ.Παπαγιάννης. Ο κ.Γιαννάς. Ο κ.Μακρής. Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, διαφωνώ μ' αυτήν τη 

διαδικασία το να μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται από τον κανονισμό κα Κοντογιάννη. Τι να κάνουμε; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι κ. Πρόεδρε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να το 

συζητήσουμε. Ο Δήμαρχος ήταν αναλυτικός, μας εξήγησε τους λόγους που δεν 

πρέπει να συζητηθεί. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Κοντογιάννη, 700 ευρώ το χρόνο για μαθητή τα δίνετε 

εσείς για το παιδί σας; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, εγώ τα δίνω, ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σας παρακαλώ πολύ. Δε θα μου επιβάλλετε εσείς πότε θα το 

συζητήσουμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: 7:30 η ώρα το πρωί βγαίνουν οι μαθητές και κάνουν ωτο-στοπ. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ έχω παιδιά και τα δικά μου παιδιά πηγαίνουνε με το 

λεωφορείο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν ντρέπεσαι καθόλου; Μα δεν ντρέπεσαι καθόλου κα 

Κοντογιάννη; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εσύ να ντραπείς μ' αυτά που λες.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ .. Κύριε Χασιώτη. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μιλάτε σοβαρά, μια, δύο και πέντε; Ποτέ δε θέλετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, αφήστε τα μαθήματα .. Κύριε Χασιώτη, 

κ.Χασιώτη, κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι σε μένα, όχι σε μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δε θα μας επιβάλλεις τι θα κάνουμε εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ψηφίστε κατά κα Κοντογιάννη, ψηφίστε κατά. Πείτε ότι δεν θέλω 

να κουβεντιάσω το θέμα αυτό. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλω να το κουβεντιάσω όταν .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πείτε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε αναλάβει θέση Προεδρείου μέσα στην 

αίθουσα; Και αφήστε τα μαθήματα δημοκρατίας προς τους συνάδελφους 

κάποια φορά. Επιτέλους. Λοιπόν, είστε αρχηγός παράταξης, προβλέπεται να 

κάνετε πρόταση για να συζητηθεί ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης. Ωραία, 

λοιπόν συνεχίστε κα Κοντογιάννη .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τοποθετήθηκα. Ο Δήμαρχος μας εξήγησε τους λόγους. Θα 

το συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Είναι τυπικό κα Κοντογιάννη. Τι να κάνουμε τώρα; 

Προβλέπεται από τον κανονισμό. Να τον παραβώ;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Προσπαθεί να μας πει ότι λέμε όχι στη συζήτηση. Δεν είπα 

αυτό, όχι δεν λέω αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε απόφαση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει νόημα η συζήτηση. 

Συνεχίστε κα Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Τσεκρεζής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι. Κύριε Λάμπρου. Τι είναι αυτοί εδώ τώρα; 

Κύριε, είστε Δημοτικός Σύμβουλος; Τι είναι εδώ; Επιβολή του όχλου;  

Συνεχίστε κα Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Δάβρης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λεμπούσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάτε μια διαδικασία που δεν τη σεβόσαστε τελικά. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας. Ο κ.Πέππας.  

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ανυφαντής.  

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Βλάχος. Ο κ.Γιαμαρέλος.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι η συζήτηση για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν 

βλάπτει. Ναι. 

(χειροκρότημα) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Βασιλάκος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βασιλάκος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δηλαδή δεν είμαστε σοβαροί οι υπόλοιποι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όχι σχόλια. Ναι ή όχι κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι βέβαια. Δεν είμαστε σοβαροί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ κύριε, δε θα κρίνετε 

ψήφους Δημοτικών Συμβούλων. Καθίστε κάτω.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σπέκουλα με τα παιδιά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, δεν απαντάμε. Επιτέλους. Συνεχίστε κα 

Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Πάντος. Η κα Μίχα. Ο κ.Λάμπρου. Ο κ.Μπόρσης. Ο 

κ.Σωτήρχος. Ο κ.Τσάδαρης. Ο κ.Μπατζάκας απουσιάζει. Ο κ.Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ το έβαλα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς σχόλια κ.Λίτσα. Ναι ή όχι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν κατάλαβα. Οι άλλοι γιατί κάνανε σχόλια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε. Χωρίς σχόλια, ναι ή όχι. Προβλέπεται από τον 

κανονισμό.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ άκουσα κάποιους να κάνουνε σχόλια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακώς τα έκαναν. Εγινε παρατήρηση. Αν θέλετε να σεβαστείτε 

τον κανονισμό, σεβαστείτε τον.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Εγώ θεωρώ απαραίτητο να συζητηθεί. Ετσι απλά. 

Απαραίτητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε ναι λοιπόν. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, απαραίτητο, για να ακουστούν και οι προτάσεις μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δέδες; 
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ΔΕΔΕΣ: Ναι, το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ζαχαρίας; Ο κ.Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μόλις ήρθα. Εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα για να μπορέσω να ψηφίσω.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας; Ο κ.Τσάκωνας; 

ΤΣΑΚΩΝΩΑΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Κιούσης. Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Για να μας δώσετε και τη δυνατότητα να πούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Στεργίου, αφήστε να ακούσουμε το αποτέλεσμα 

της ψηφοφορίας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να κάνουμε και εμείς προτάσεις. Ακούσαμε τον μονόλογο του 

Δημάρχου, τον μονόλογο του Δημάρχου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Ο κανονισμός σας δίνει το 

δικαίωμα να ζητήσετε όποια θέματα θέλετε και σαν αντιπολίτευση. Τον ξέρετε 

πάρα πολύ καλά. Δεν θέλετε να τον εφαρμόσετε. Εντυπώσεις, μια ζωή. Κυρία 

Μαναβέλη.   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν απευθύνονται στο Προεδρείο, ναι κ.Λίτσα. Σας παρακαλώ 

και εγώ. 20 όχι.  
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ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα, σας παρακαλώ όχι αυτήν τη στιγμή. Οχι 

αυτήν τη στιγμή. 

ΠΕΠΠΑΣ: Μπορώ όμως να σας πω κάτι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είμαστε σε ψηφοφορία αυτήν τη στιγμή. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αλλά να σας πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ξέρετε καλά αυτά.  

ΠΕΠΠΑΣ: Συμφωνώ αλλά πρέπει να ακουστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ακούσουμε .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, μιλήσατε προηγούμενως για δημοκρατία. Εδώ πέρα δεν 

ήρθαμε να κάνουμε πολιτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Πέππα, σας παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Με συγχωρείτε, με προσβάλλει κάθε φορά όταν κάποιοι κάνουν 

πολιτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εδώ είναι Δήμος. Αλλο Δήμος, άλλο πολιτική. Το έχω πει και τις 

προηγούμενες φορές. Θα παρακαλούσα πολύ τα πολιτικά να μείνουνε εκτός. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, τα συγχαρητήρια δεν αφορούν εμένα. Εγώ κάνω την 

δουλειά μου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε άξιος συγχαρητηρίων που δεν δίνετε το λόγο στους αρχηγους 

των παρατάξεων, στον κ.Πέππα καλά κάνετε και τον δίνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν του έδωσα τον λόγο κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Τον δώσατε. Πως τον πήρε; Από μόνος του; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω; Να κλείνω τα μικρόφωνα συνέχεια;  

ΛΙΤΣΑΣ: Τον πήρε από μόνος του; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη. Κυρία Μαναβέλη, συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι Προέδροι Συλλόγων, δεν 

ξέρω, εκπροσωπείτε παιδιά, αν είστε απ' έξω; Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με 

τα παιδιά. Εμείς πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Το ανέλυσα το 

θέμα. Ελάτε αύριο το πρωί με τους δύο ειδικούς μου συνεργάτες να το 

εξαντλήσετε το θέμα νομικά, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Ελάτε αύριο το 

πρωί στο Δήμο να το συζητήσετε με τους δικούς μου συνεργάτες. Αν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε.  

........: Δήμαρχε, αυτή έπρεπε να είναι η θέση από νωρίς. Οχι ο Πρόεδρος να 

αφήσει τον κ.Χασιώτη να κάνει πολιτική εις βάρος μας και ο κ.Χασιώτης να 

μπαίνει σε διάλογο με την κα Κοντογιάννη και εμείς να βρισκόμαστε 

εκτεθιμένοι στα μάτια των γονιών. Είναι απαράδεκτο. Το θέμα έπρεπε να είχε 

λήξει πριν καν ξεκινήσει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα μου, δεν κάνουμε πολιτική. Οι γονείς καταλαβαίνουνε. 

........: Ο κ.Χασιώτης στο παρελθόν και σήμερα κάνει πολιτική. Αυτή είναι η 

άποψη και τον αφήνει ο κ.Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Χασιώτη, κ.Χασιώτη. Κύριε Χασιώτη, ευκαιρία 

βρίσκετε για την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έκλεισε το 

θέμα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 20 όχι και 12 ναι. Το θέμα δεν 

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία και συνεπώς δεν μπορεί να συζητηθεί 

προ ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας οικιακών αποβλήτων, ογκοδών αντικειμένων, κάδων 

και κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού. 

 

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

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, πρέπει να ανακοινώσεις ότι .. Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ποιος είναι; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ, ο Καλύβας. Πρέπει να ανακοινώσεις ότι μπήκα τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανακοίνωσα και για σας και για τον κ.Μπόρση και για τον 

κ.Καραγιάννη ότι προσήλθατε στην αίθουσα. Ο κ.Καλύβας έχει προσέλθει.  

 Υπάρχει μια διόρθωση στον τίτλο του 1ου θέματος κύριοι συνάδελφοι. 

Είναιαι: Εγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας οικιακών αποβλήτων, ογκοδών αντικειμένων, κάδων και 

κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού. 

 Η εισήγηση έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. Κύριε Δήμαρχε, αν 

θέλετε να κάνετε μια πολιτική τοποθέτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή η εισήγηση είναι αρκετά μεγάλη, θέλετε να τη διαβάσω 

όλη;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τη διαβάσω, δεν .. Μα μου κάνεις παρατήρηση σ' αυτό που 

ρωτάω; Να σε ικανοποιήσω; Εντάξει, γιατί φωνάζεις; Αφού σε ρωτάω. Μα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 26η 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  45 

ρωτάω για να σε ικανοποιήσω και μου φωνάζεις πάλι. Εχεις κάποιο θυμό χωρίς 

λόγο. Διαβάστε το, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 61, του Νόμου 3979/2011, ΦΕΚ 

Α138/16.6.2011, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

των άρθρων 209 και 273 του Νόμου 3463/2006, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται ιδίως το 

αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται. Ο Δήμος Ωρωπού καλύπτει επιφάνεια περίπου 

400.000 στρεμμάτων, με ιδιαίτερη γεωγραφία, είναι δηλαδή ένας Δήμος 

παραθαλάσσιος, πεδινός, ορεινός, αποτελούμενος από 3 πρώην Δήμους και 6 

Κοινότητες.  

 Στο Δήμο Ωρωπού υπάρχουν περίπου 35.000 οικίες, σπίτια, 

διαμερίσματα, αγροικίες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι 

μονοκατοικίες, κτισμένες σε οικόπεδα από 400 τετραγωνικά μέτρα και άνω. 

Διαθέτει ένα παραλιακό μέτωπο περίπου 30 χλμ. και είναι τουριστικός 

προορισμός της Αττικής, ιδιαίτερα για τους καλοκαιρινούς μήνες και έχει 

αρκετούς κοινόχρηστους χώρους. Ολα τα παραπάνω καθιστούν το Δήμο 

Ωρωπού ένα μεγάλο σε έκταση Δήμο, αραιοδομημένο και αραιοκατοικημένο, με 

ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο. Η περίοδος Μάης - Σεπτέμβρης για τον Δήμο 

μας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της παρουσίας ημερήσιων επισκεπτών, αλλά 

και μόνιμων παραθεριστών. Οι ανάγκες προσφοράς υπηρεσιών αυξάνονται 

ακόμα και την ίδια περίοδο με την έναρξη της λειτουργίας των παιδικών 
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κατασκηνώσεων, που αριθμούν στο σύνολο τους άνω των 5.000 

κατασκηνωτών.  

 Χώρος απόθεσης των απορριμμάτων του Δήμου μας είναι ο ΧΥΤΑ  

Λιοσίων ο οποίος βρίσκεται σε μέση απόσταση, περί τα 120 χλμ. με επιστροφή. 

Ο Δήμος Ωρωπού διαθέτει στο σύνολο του 16 ενεργά απορριμματοφόρα 

οικιακών σκουπιδιών και 3 ανακύκλωσης, 8 φορτηγά ανοιχτού τύπου, μια 

μηχανοκίνητη σκούπα, 16 μόνιμους οδηγούς και 34 εργάτες. Επίσης διαθέτει 6 

λαστιχοφόρους φορτωτές εκσκαφείς τύπου GCB και 5 χειριστές μηχανημάτων 

που απασχολούνται όμως στην Υπηρεσία Υδρευσης. Συμπερασματικά, το 

προσωπικό δεν επαρκεί να συμπληρώσει πληρώματα για κάθε 

απορριμματοφόρο, λάμβανοντας επίσης υπ' όψιν τις νόμιμες άδειες του 

προσωπικού, καθώς και το ότι τα μηχανήματα φόρτωσης μη οικιακών 

απορριμμάτων, απαραίτητα για την φόρτωση των ογκωδών απορριμμάτων, 

απασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν στην Υπηρεσία Υδρευσης. Επιπροσθέτως 

σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα ειδικά μηχανήματα, γκρέιτερς κλπ., 

που απαιτούνται για την διευθέτηση και τον καθαρισμό των ακτών του. Κατά 

περιοχές, 1) Οι Κοινότητες των Αφιδνών, Μαλακάσας και Πολυδενδρίου 

χρίζουν υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω του ότι δεν 

διέθεταν προσωπικό και οχήματα και μηχανήματα για την αποκομιδή όλων των 

τύπων των απορριμμάτων. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω Κοινότητες 

χρησιμοποιούσαν για την αποκομιδή ιδιώτη και πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων της παρούσας Δημοτικής Αρχής.  

 2) Η Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου δεν διαθέτει οδηγό. Εχει 2 

απορριμματοφόρα, 5 εργάτες καθαριότητας και έναν χειριστή μηχανημάτων, 

ένα φορτηγό ανοιχτού τύπου 8 κυβικών μέτρων και έναν φορτωτή εκσκαφέα. 

Αρα χρίζει βοηθείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, προσωπικού 

για τα οικιακά απορρίμματα, καθώς προσωπικού και μηχανημάτων για τα 
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ογκώδη απορρίμματα και την παραλία του, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό 

κοινόχρηστων χώρων. 3) Η Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου διαθέτει 1 

απορριμματοφόρο, 1 φορτηγό 5 κυβικών μέτρων, έναν οδηγό και δύο εργάτες. 

Αρα έχει ανάγκη σε εργάτες και οδηγούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Παρακαλώ κύριε εκεί στην είσοδο, παρακαλώ. Κύριε Βρούβα, παρακαλώ. 4) Η 

Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα διαθέτει 3 απορριμματοφόρα, 2 φοτηγά ανοιχτού 

τύπου όγκου 10 κυβικών μέτρων, έναν φορτωτή εκσκαφέα, 2 οδηγούς, 4 

εργάτες. Αρα έχει ανάγκες σε εργάτες και οδηγούς καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους. 5) Η Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου διαθέτει 2 απορριμματοφόρα, 1 

φορτηγό 8 κυβικών μέτρων χωρητικότητα, 2 οδηγούς και έναν εργάτη. Αρα 

έχει ανάγκη σε εργάτες και οδηγούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 6) Η 

Δημοτική Κοινότητα Καλάμου διαθέτει 4 απορριμματοφόρα, 1 φορτηγό, 4 

οδηγούς και 4 εργάτες. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου από Μαή 

έως και Σεπτέμβρη ο όγκος των απορριμμάτων τριπλασιάζεται. Χρίζει λοιπόν 

βοηθείας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μηχανημάτων στην αποκομιδή 

ογκοδών απορριμμάτων και κατά τη θερινή περίοδο προσωπικού και 

μηχανημάτων στα οικιακά και στις παραλίες.  

 7) Η Δημοτική Κοινότητα Ωρωπίων διαθέτει 4 απορριμματοφόρα, μια 

σκούπα, 6 οδηγούς και 17 εργάτες. Οι κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, πάρκα 

κλπ. αντιστοιχούν σε πάνω από το μισό του συνόλου του Δήμου. Χρειάζεται 

πλήρη κάλυψη στην αποκομιδή των ογκωδών σε μηχανήματα και προσωπικό 

καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κατά τη θερινή περίοδο προσωπικού και 

μηχανημάτων στα οικιακά και στις παραλίες από το Χαλκούτσι μέχρι την 

παραλία του Μαρκοπούλου. Στοιχεία: Εάν υποθέσουμε ότι όλοι οι οδηγοί και 

όλοι οι εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων βρίσκονται σε πλήρη εργασία, τότε 

μπορούν να πληρώσουν 16 απορριμματοφόρα και 2 εργάτες μπορούν να 

απασχοληθούν, και μόνο 2 εργάτες μπορούν να απασχοληθούν σε άλλες 

εργασίες. Ο παρακάτω πίνακας που έχει διανεμηθεί παρουσιάζει σε καθημερινή, 
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χημερινή και καλοκαιρινή βάση, τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και για τα 

απορρίμματα. Δεν έχει λάβει ο πίνακας αυτός τις καθημερινές ανάγκες στην 

ανακύκλωση, τον οδοκαθαρισμό, τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, 

καθαρισμό παραλιών, των νεκροταφείων και του πρασίνου. Οι εργάτες της 

καθαριότητας με υπερωριακή απασχόληση συντηρούν το πράσινο στον 

μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Αττικής. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι 

υπάρχει ένας εργαζόμενος με ειδικότητα κηπουρού για όλο το Δήμο.  

 Ολα τα παραπάνω καταδεικνύουν και τεκμηριώνουν ότι ο Δήμος 

Ωρωπού έχει αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας με τα δικά του 

μέσα και καθορίζουν πλήρως το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, τη 

διάρκεια τους και την περιοχή στην οποία αυτές παρέχονται. Ως εκ τούτου 

παρακαλώ να εγκρίνετε την αναγκαιότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, κοινόχρηστων χώρων, σε περιοχές του 

Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, οικιακών απορριμμάτων, 

κοινόχρηστων χώρων και οδών.  

 Κύριε Δήμαρχε.  

 Να σημειωθεί, να καταγραφεί στα πρακτικά ότι στο Σώμα προσήλθε ο 

συνάδελφος, ο κ.Θωμάς Ρούσσης. Τι συμβαίνει εκεί στην είσοδο κύριοι 

συνάδελφοι; Παρακαλώ. Κύριε Πέππα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε μέσα ρε παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσουμε την πόρτα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κύριε 

Πέππα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γνωρίζετε, γνωρίζετε .. Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κάνει μια τοποθέτηση ο κ.Δήμαρχος και ακολούθως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η 

γραφειοκρατία. Πρωτού κάνουμε οποιαδήποτε σύμβαση για να καθαρίσουμε 
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τον τόπο μας, θα πρέπει να ψηφίσουμε την αναγκαιότητα αυτού του έργου. 

Δηλαδή, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο τεκμαίρει ότι πράγματι δεν φτάνουν τα 

μηχανήματα που έχουμε για τον καθαρισμό αυτού του μεγαλύτερου Δήμου της 

Ελλάδος. Αυτό είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, ο μεγαλύτερος Δήμος, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους 

της Ελλάδας σε έκταση. Εννοείται, εννοείται σε έκταση μιλάω. Θέλω να πω το 

εξής, ότι αυτό το απίστευτο πράγμα που ζούμε με τα κλαδιά, τα χόρτα και τα 

μπάζα σε κάθε γωνία, σε κάθε οικισμό είναι ατελείωτο και μας έχουν βρει και 

καλούς και μας έχουν βρει και καλούς και φέρνουνε και από άλλα μέρη και 

εναποθέτουν στον τόπο μας, συλληφθής όντας ένας από το Δήλεσι. Δεύτερον, 

για να μπορέσουμε να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος με 30 χλμ. παραλίες, για να 

μπορέσει ο κάμπος, παραδείγματος χάρη Νέων Παλατίων και Αγ.Κωνσταντίνου 

να καθαριστεί όπως καθαρίστηκε φέτος, δεν μπορεί να καθαριστεί χωρίς 

μπουλντόζα ή γκρέιτερ, πράγμα που δεν διαθέτει ο Δήμος. Για να κάνεις έστω 

και μια ανάθεση και 10 μεροκάματα πλέον και 5 μεροκάματα και 50 

μεροκάματα και ό,τι χρειαστεί, θα πρέπει να έχει τεκμαίρει το Δημοτικό 

Συμβούλιο την αναγκαιότητα ότι δεν έχει αυτά τα μηχανήματα. Βεβαίως και 

δεν τα έχει αυτά τα μηχανήματα, όταν κάθε πρωί στο Δήμο Ωρωπίων ιδιαίτερα 

μια τσάπα παλεύουν 5 άτομα που θα πάει, που θα πρωτοπάει. Ο Γιαννάς το 

ξέρει πολύ καλά και το ζει αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα στο Δήμο Ωρωπίων σαν 

Αντιδήμαρχος καθαριότητος.  

 Γι' αυτό σήμερα δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση. Σήμερα λέμε ότι το 

Μαρκόπουλο Ωρωπού έχει μηδέν οδηγούς. Κάποια στιγμή εάν αργήσει το 

8μηνο, εάν αργήσει κάτι, θα πρέπει να μπορούμε να βοηθηθούμε για να 

λειτουργήσει ο Δήμος στα πλαίσια της καθαριότητος. Είμαστε πολιτικά 

διατεθειμένοι, όπως έχω πει πολλές φορές, να κάνουμε το Σταθμό 
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Μεταφόρτωσης, να οργανώσουμε το Δήμο μας να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να 

παράγουμε το μέγιστο της δουλειάς. Σήμερα, που μιλάμε όμως αυτήν τη 

στιγμή, όπως αναλυτικά διάβασε την εισήγηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, απουσιάζουν τόσα πολλά πράγματα από το Δήμο μας, που δεν 

είναι δυνατόν να λειτουργήσει μόνο με τα δικά μας μέσα ή μόνο με το δικό μας 

προσωπικό αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα πολύ καλά στην εισήγηση σ' 

αυτές τις περιοχές που διάβασε ο Πρόεδρος, τη διάρκεια κυρίως του 

καλοκαιριού και σε άλλες περιοχές, όπως σήμερα δίνουμε ας πούμε και πέρσι 

και φέτος στις Αφίδνες, Πολυδένδρι, Μαλακάσα και .. σε ιδιώτη, γιατί ουδέποτε 

είχαν απορριμματοφόρα, εργάτες, πάντα το έδιναν σε ιδιώτη τα τελευταία 

χρόνια. Στις Αφίδνες και οι κάδοι ακόμη είναι του ιδιώτη.  Αρα, στο 

σημερινό Συμβούλιο, πιστεύω όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα μας δώσουνε τη 

δυνατότητα να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχει ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Βελτανιώτης, η 

κα Βαρνάβα και ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Χασιώτη, για 2 λεπτά υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας.  

Και ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Λέτε, βοηθήστε με λίγο γιατί .. Τον Τεχνικό Σύμβουλο ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπορεί να βοηθήσει ο κ.Καρίνος.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο βοηθήστε με, επειδή είμαι νέος Δημοτικός 

Σύμβουλος, και δε γνωρίζω τι σημαίνει σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών. Τι σημαίνει; Ο Δήμος υπογράφει μια σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, θα απαντήσω εγώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλη ερώτηση κ.Χασιώτη;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είναι ο τίτλος του άρθρου που μας δεσμεύει να το φέρουμε 

σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η γραφειοκρατία. Ετσι είναι ο τίτλος του 

άρθρου, που μας φέρνει σήμερα εδώ για να φέρουμε το θέμα. Σήμερα 

ψηφίζουμε την αναγκαιότητα όταν χρειαστεί να μπορούμε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα μπορεί να σημαίνει μια σύμβαση με έναν εργολάβο ας πούμε; 

Ιδιώτες γενικώς. Πολύ ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μεροκάματα, εργατικό προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. Συγνώμη .. Εντάξει, τώρα δόθηκε ο λόγος. 

Υπάρχει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, δε χάλασε ο κόσμος ρε παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω 

την εξής ερώτηση. Επειδή αυτό που  μας διαβάσατε περιγράφει τις ανάγκες 

όλου του Δήμου συνολικά, εσείς όμως στην τοποθέτηση σας προηγούμενως 

βάλατε συγκεκριμένα ότι μας λείπουν τα γκρέιντερς, άρα δεν έχουμε 

δυνατότητα και θα πρέπει να κάνουμε συμβάσεις με .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είπα παράδειγμα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη θεωρηθεί ότι η εισήγηση ήτανε δική μου και όχι η 

προηγούμενη. Προς Θεού. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, ένα λεπτό. Για να πω ακριβώς .. Αυτό, ας πούμε για 

παράδειγμα το ότι δεν έχουμε γκρέιντερς, θα μπορούσε ίσως κάποια 

συγκεκριμένη εργολαβία να ανατεθεί. Οταν όμως σας δίνουμε, όταν μας βάζετε 

έτσι την εισήγηση, για παράδειγμα, μιλάμε για συμβάσεις όπου οι εργολάβοι θα 

βάζουν και τον εξοπλισμό; Μιλάμε για εργολαβίες οι οποίες θα παίρνουν τον 

εξοπλισμό του Δήμου, γιατί λέτε εδώ ότι έχουμε αυτοκίνητα, δεν έχουμε 

οδηγούς και θα χρησιμοποιεί προσωπικό; Γιατί δεν υπάρχει μια διευκρίνιση σ' 

αυτά. Είναι μια γενική κατάσταση. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω. Αυτό εξαρτάται από την ανάγκη της κάθε 

περιοχής στην κάθε εποχή. Θα έρθει Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασιστεί τι θα 

κάνουμε και τι χρειαζόμαστε. Τώρα είναι η αναγκαιότητα που ψηφίζουμε 

αυτουνού του θέματος. Οταν έρθει .. Μετά σε κάθε θέμα θα έρθει ξεχωριστά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης. Δεν έχει 

καμία σχέση τώρα με συγκεκριμένο το πως θα κάνουμε την κάθε σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κάτι .. Κυρία Βαρνάβα. Ωραία. 

 Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να ρωτήσω κ.Δήμαρχε, εάν λειτουργήσουν αυτές οι 

αναθέσεις γιατί κάτι τέτοιο είναι, στις Δημοτικές Κοινότητες Μαλακάσας, 

Αφιδνών και Πολυδενδρίου που χρησιμοποιείται εργολάβος, θα σταματήσει να 

χρησιμοποιείται ιδιώτης εργολάβος; Δηλαδή μ' αυτές τις θέσεις εργασίας θα 

καλυφθεί πλήρως ο Δήμος ή θα έχουμε εξτρά εργολαβίες;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Πραγματικά δεν κατάλαβα. Εχουμε 

σύμβαση τώρα, έχουμε σύμβαση .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, να το ξαναπώ γιατί δεν το καταλάβατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε σύμβαση τώρα .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να το ξαναπώ για να μου απαντήσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. με έναν ιδιώτη στις Αφίδνες, όπως είχε το '10, το '9.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, να ρωτήσω πιο απλά. Στο Πολυδένδρι, στη 

Μαλακάσα και στα Κιούρκα θα περνάει δημοτικό αυτοκίνητο να μαζεύει τα 

σκουπίδια να γίνουνε αυτές οι αναθέσεις ή θα περνάει πάλι ιδιωτικό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα, σήμερα αυτήν τη στιγμή περνάει ιδιωτικό, όπως 

περνούσε όλα τα χρόνια. Ψηφίζουμε την αναγκαιότητα να συνεχίσει αυτό το 

δημοτικό και για το τέλος '12 και '13, για να μπορούμε να κάνουμε σύμβαση, 
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αν χρειαστεί και δεν έχουμε λύσει οι ίδιοι το πρόβλημα των Αφιδνών, της 

Μαλακάσας που δεν έχει εργάτες, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει μηχανήματα, 

δεν έχει κάδους, όπως σας εξήγησα και δούλευε όλα τα χρόνια και παραλάβαμε 

μηδέν σε όλα αυτά τα θέματα καθαριότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψηφίζουμε την αναγκαιότητα και στην πορεία .. Μακάρι να λήξει 

και να προκύψει εξοπλισμός, προσωπικό στο Δήμο μας .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν απαντήθηκε το ερώτημα μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφέστατη είναι η απάντηση. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ερώτημα μου δεν είναι τι γινότανε. Λέω, εάν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, δε χρειάζεται να το επαναλάβετε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα περνάει δημοτικό αυτοκίνητο ή ιδιωτικό; Αυτό ρωτάω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κάθε περίπτωση, είπα, που θα χρειαστεί στο μέλλον να 

μιλήσουμε, έστω και για 5 μεροκάματα, θα συζητηθεί εδώ, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι η απάντηση ήταν απλή, με την .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα λέμε ότι η αναγκαιότητα είναι να υπάρχει δυνατότητα ο 

Δήμος να καθαρίσει το Δήμο του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μου επιτρέπετε κ.Δήμαρχε να σας ερμηνεύσω. Είπε απλά ο 

κ.Δήμαρχος, ότι όσο υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης αναγκών της περιοχής, 

θα συνεχίσει ο ιδιώτης. Οταν ο Δήμος είναι αυτάρκης .. 

........: Ηδη έχει τελειώσει η σύμβαση. Δεν ξέρω αν το ξέρεις κ.Βελτανιώτη, 

τελείωσε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλό είναι. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 
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 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, πριν κάνω την ερώτηση πίστευα ότι θα καλυφθώ, 

αλλά έχω μεγαλύτερη σύγχυση για το θέμα. Το θέμα είναι, εσείς μιλάτε για 

έγκριση σύναψης αναγκαιότητας, να πούμε αν αυτό το θέλουμε ή όχι. Εγώ 

θέλω να πω, εγώ μπορώ να πω, ναι ή όχι, δεν έχει σημασία, θα το πω και θα 

τοποθετηθώ, αλλά αυτό σημαίνει ότι σας εγκρίνουμε εσάς και μπορείτε εσείς 

να κάνετε απευθείας αναθέσεις. Συγνώμη, να ολοκληρώσω για να καταλάβουν, 

γιατί νομίζω αυτή η σύγχυση υπάρχει και στους συναδέλφους ή οτιδήποτε .. 

Γιατί έχετε μέχρι ένα ποσόν να κάνετε απευθείας αναθέσεις. Αυτό το ξέρουμε. 

'Η μας λέτε ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες αλλά εγώ θα, αν θυμάμαι 

καλά, η εργολαβία των Αφιδνών και τέτοιο ήτανε 200.000 κοντά. Εντάξει, εκεί 

υποχρεωτικά θα γίνει διαγωνισμός, αλλά μήπως.. Εγώ ρωτάω ότι ό,τι θέλετε να 

εγκρίνουμε απ' αυτό θα περνάει μετά Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική 

Επιτροπή, ό,τι προβλέπει ο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς, ό,τι λέει ο Νόμος θα περνάει, ακριβώς, ακριβώς. 

Ακριβώς, όλα, τα πάντα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, θέλω να πω κ.Δήμαρχε ότι ο Νόμος λέει, να κάνετε και 

απευθείας αναθέσεις μέχρι 20.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι απευθείας, θα υπάρχει μελέτη. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, εσείς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτό για να 

γίνονται απευθείας αναθέσεις;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σίγουρα ακριβώς στα πλαίσια της νομιμότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω ένα τυπικό θέμα κ.Δήμαρχε. Εχουμε 

έναν Αντιδήμαρχο που έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό κλπ. Γιατί δεν 

την κάνει την εισήγηση ο Αντιδήμαρχος; Το πρώτο. Και το δεύτερο, λέτε εδώ 
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ότι ο Δήμος αυτήν τη στιγμή διαθέτει 16 ενεργά απορριμματοφόρα. Πέραν 

αυτών έχει και μη ενεργά; Και επίσης, 6 λαστιχοφόρους φορτωτές εκσκαφείς, 

τύπου GSB και 5 χειριστές που απασχολούνται όμως στην Υπηρεσία Υδρευσης. 

Ολοι αυτοί απασχολούνται στην Υπηρεσία Υδρευσης;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω. Κύριε Γιαμαρέλο, έχουμε 6 GSB φορτωτές. 

Αυτό είναι το μηχάνημα μας που κάνει όλες τις δουλειές. Ποιες είναι οι δουλειές 

στο Δήμο μας για να κάνει αυτό το .. ; Ναι, ναι, όχι. Είναι ακόμη .. Οχι, άμα θες 

να πεις κάτι. 

........: Ναι, δεν είναι μόνο για την ύδρευση. Είναι για τα ογκώδη που παίρνουν 

τα απορρίμματα, για τα κλαριά, τα πάντα. Και για την καθαριότητα, βέβαια. Να 

σκεφτείτε κ.Γιαμαρέλο, θα μιλήσω όχι σαν Αντιδήμαρχος της .., σαν 

Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου, έχουμε έναν χειριστή, τον Κολιμάτη τον Νόντα, 

που είναι τιμή του το παλικάρι, αλλάζει λάμπες, είναι χειριστής, πάει σε ζημιές 

στην ύδρευση, καθαρίζει και μαζεύει κλαριά, τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντός καιρού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

........: Οχι, δεν είναι μόνο για την ύδρευση, είναι και για την καθαριότητα, τα 

πάντα. Οπως είπε και ο κ.Λίτσας, είπε ο κ.Λίτσας πολύ ορθά και όχι μόνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά έχει επικρατήσει, έχει επικρατήσει, το πρωί που μαζεύονται 

όλοι οι εργάτες, το πρωί με την αυγή, το GCB να το παίρνει κυρίως ο 

υδραυλικός, γιατί τρέχει το νερό στους δρόμους και αφήνει, αλλά χρειάζεται 

ταυτόχρονα για να καθαρίσει την παραλία, χρειάζεται ταυτόχρονα για να 

φορτώσει το φορτηγό με τα απορρίμματα και τα μπάζα που είναι διάσπαρτα, 

τα ογκώδη, χρειάζεται για να κάνει χίλιες δουλειές. Και βέβαια τα 6 GCB, εκ 

των οποίων το ένα ή τα δύο είτε λάστιχο θα έχει, είτε στο σέρβις θα είναι ή 

κάπου θα είναι, με λίγους χειριστές δε μας επαρκούν σε καμία περίπτωση.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μη ενεργά απορριμματοφόρα έχουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη ενεργά, συγνώμη, έχουμε δύο ακόμη στην ΔΕΑΔΩ, τα οποία 

είναι με μαύρες πινακίδες και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν. Τώρα γίνεται 

εκκαθάριση, θα έρθουνε σε μας και νομίζω είναι ένα, δύο τα οποία είναι 

σαράβαλα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και κάτι άλλο, που είχε χαθεί ένα μηχάνημα κλπ., βρέθηκε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η τσάπα, όχι. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ερώτηση κ.Καλύβα; Σας ακούμε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Απ' ότι διαβάσατε εσείς και άκουσα, έχουμε 34 άτομα περίπου. 

Τώρα δεν ξέρω αν τα μέτρησα σωστά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εργάτες. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δεν τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, υπάρχουνε άλλα 19 άτομα τα 

οποία έχουμε πάρει με δικαστική απόφαση, άλλα 27 άτομα τα οποία είναι με 

8μηνο. Εκτός από τα 5μηνα και τα 2μηνα που έχουμε, αυτά τα άτομα δηλαδή 

που βρίσκονται; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα όσα και να είχαμε δε μας φτάνανε. 

Γι' αυτό και σε όλα τα δικαστήρια, μ' ακούς Αγγελε; Γι' αυτό σε όλα τα 

δικαστήρια πήγαμε και σ' αυτό το δικαστήριο και συναινέσαμε ότι αυτοί οι 

εργαζόμενοι έχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυτοί που .. το δικαστήριο για 

να συνεχίσουνε τα παιδιά να δουλεύουνε, οι 19. Τους κερδίσαμε για δεύτερη 

φορά την παράταση τους. Ομως εάν φανταστείς ότι είναι 16 απορριμματοφόρα 
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και έχουμε 34 εργάτες όλους όλους, όλους όλους, ο "Καλλικρατικός" Δήμος 

έχει έναν κηπουρό, και έχει χιλιάδες στρέμματα κοινόχρηστους χώρους.. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δήμαρχε, οι 34, αυτούς που ανακοίνωσα εγώ, δεν υπάρχουνε, είναι 

συν. Οι 34 πραγματικά είναι αυτό που λες τώρα, έτσι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι 19 είναι διάφορες ειδικότητες και έχουμε και το περίεργο ότι 

όταν κάνουμε 8μηνα ή διαγωνισμούς .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Τα 5μηνα και τα 2μηνα που ξέρω εγώ είναι καθαρά καθαριότητος, 

έτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πάντα, πάντα, πάντα. Τα 5μηνα μέσω του Συνδέσμου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι οδηγοί, υδραυλικοί .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Είναι καθαριότητος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι νεκροταφεία, τα 8μηνα. Είναι οδηγοί, νεκροταφεία, 

θέλουμε, κανονικά θέλουμε 5 με 6 άτομα στα νεκροταφεία και δεν έχουμε 

κανένα. Θέλουμε πόσα άτομα για το πράσινο στην περιοχή μας, για 

περιποίηση, θέλουμε γενικών καθηκόντων για παιδικές χαρές να περιποιούνται 

και χώρους. Δεν έχουμε τίποτε. Τι μου λες τώρα; Δεν έχουμε τίποτα από 

προσωπικό. Βέβαια γι' αυτό με το κέρδος αυτό των 19, θα έρθουνε τώρα 27 

που θα πάρουμε 8μηνήτες, δεν έχουν έρθει ακόμη, δεν έχει γίνει, έγινε 

προκήρυξη, είναι να μοριοδοτηθούνε, να πάνε στον ΑΣΕΠ, να μας εγκρίνει το 

ΑΣΕΠ και να έρθουνε. Εκεί είναι η διαδικασία. Τελειώνοντας αυτοί επομένως θα 

έρθουνε κάποιοι άλλοι να βοηθήσουνε. Γίνεται ένα .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δηλαδή μόλις τελειώσει, τα 23 άτομα του 8μηνου θα υπάρχουνε. 

Τα 19 με δικαστική απόφαση υπάρχουνε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα γι' αυτό προσπαθούμε να .. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Αρα δεν είναι 34 που ανακοίνωσε ο κ.Πρόεδρος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα γι' αυτό προσπαθούμε να επιβιώσουμε και όταν έχουμε 

δικούς μας εννοείται εργάτες, δε θα πάρουμε ποτέ κάποιους άλλους. Μακάρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, κάντε τις ερωτήσεις σας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κατ' αρχήν θα ήθελα .. Ο κ.Καρίνος 

λείπει; Κύριε Καρίνο, υπάρχει μελέτη για τις συγκεκριμένες συμβάσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνουμε συμβάσεις εδώ πέρα τώρα. Την αναγκαιότητα 

ψηφίζουμε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν συμβάσεις. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο τίτλος λέει: Εγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ετσι λέει, λέει απόφαση ρε παιδιά. Λέει, έγκριση σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων. Εγκρίνουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την αναγκαιότητα της σύμβασης. Την αναγκαιότητα της 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Διορθώνουμε δηλαδή την επικεφαλίδα του θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τον τίτλο; Αλλάζει ο τίτλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκριση αναγκαιότητας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αλλάζει ο τίτλος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα .. Οπως ακριβώς είναι στην εισήγηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Θα μ' αφήσεις να μιλήσω Δήμαρχε; Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσύ 

γιατί πετάγεσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τώρα. Ας γίνει η ερώτηση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί πετάγεσαι; Σε ρώτησε κανένας; Σε παρακαλώ πολύ, σε 

παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διαβάσω. Ετσι είναι ο τίτλος κ.Ρούσση.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εδώ μιλάει για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω το ΦΕΚ κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό ψηφίζουμε ή ψηφίζουμε κάτι άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω λοιπόν το ΦΕΚ, όχι την εισήγηση. Οχι, κάνει 

ερώτηση ο κ.Ρούσσης. Είναι, ο τίτλος: Σύναψη δημοσίων συμβάσεων    

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, το ΦΕΚ. Λοιπόν .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα είναι σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Εγκρίνει το Δημοτικό 

Συμβούλιο τη σύμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οποτε χρειαστεί. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οποτε χρειαστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει: Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Το έχω διαβάσει καλά κ.Πρόεδρε, μην κουράζεσαι. Τον έχω 

διαβάσει καλά, τον ξέρω τον Νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε; Δεν μιλάμε για συγκεκριμένες συμβάσεις. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Απλώς γι' αυτό ρωτάω. Αρα ψηφίζουμε την αναγκαιότητα ή 

δίνουμε την εξουσιοδότηση στον κ.Δήμαρχο να υπογράψει συμβάσεις 

κατευθείαν; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι απευθείας. Ο,τι λέει ο Νόμος. Τι απευθείας; 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Βαγγέλη, κάνεις λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλη ερώτηση; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι, ναι, άλλο ένα. Τελικά υπάρχει μελέτη; Οχι, δεν υπάρχει 

μελέτη. Ενα τελευταίο, γιατί την εισήγηση την έχει υπογράψει ο κ.Δήμαρχος. 

Γιατί στην εισήγηση κ.Δήμαρχε έχετε αποκρύψει ότι χρειάζεται η απόλυτη 

πλειοψηφία των Συμβούλων; Είναι εσκεμμένο ή όχι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί έχει αντιγραφεί το .. Εδώ έχω το άρθρο 61. Εχει αντιγραφεί .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ποιος σας είπε ότι την έχω γράψει εγώ και όχι κάποιος άλλος; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχετε υπογράψει, εσείς την υπογράφετε κ.Δήμαρχε. Δεν ξέρετε τι 

υπογράφετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τέλος πάντων την διαβάζω τώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στην τελευταία σελίδα λέει, ο Δήμαρχος, Ιωάννης Οικονομάκος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας διαβάζω. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα εσείς την υπογράφετε την σύμβαση, την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είναι καθόλου εσκεμμένο γιατί συμμετείχα και εγώ, αν 

θέλετε να καταγραφεί στα πρακτικά, στην καταγραφή αυτής της εισήγησης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 

λάμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, 

τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης κλπ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα, για να περάσει αυτό θέλουμε 21. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι, ναι, που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. 

Είναι ο κ.Λίτσας, η κα Βαρνάβα, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης, ο κ.Ηλιάσκος, ο κ.Ανυφαντής και ο 

κ.Γιαμαρέλος. Αλλος συνάδελφος δεν υπάρχει. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά θέλω να καταγγείλω ότι σήμερα εδώ ο 

Δήμαρχος έχει έρθει και θέλει να υφαρπάξει μια απόφαση, να πάρει μια λευκή 

επιταγή να δίνει τις αναθέσεις και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε 

ένσταση, ούτε τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί γι' αυτό και μόνο τον λόγο το 

έχει φέρει έτσι το θέμα, αόριστο, για έναν και μόνο λόγο, ότι εκείνα τα 24άρια 

που είχε βάλει κάποια φορά, 12, 13 μαζί, δεν κατάφερε να τα δώσει αναθέσεις, 

γιατί τις ενστάσεις, εμείς κάναμε σαν παράταξη ένσταση, και το συνηθίζουμε 

όταν κάτι δεν πάει καλά, όπως και στο έργο του Αυλώνα που έφτασε στη 

Βουλή, είχαμε κάνει και εκεί ένσταση, χωρίς να έχουμε κάποιο δικηγορικό 

team, είναι ξεκάθαρο όμως ότι ζητάει σήμερα ο Δήμαρχος μια λευκή επιταγή να 

δίνει 24άρια αναθέσεις, που πολύ λυπάμαι, αν θυμόσαστε τότε είχε γίνει 

μεγάλη φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είχαν αντικείμενο έργου, δεν 

είχαν κάνει μια τεχνική περιγραφή που να λέει, εκεί θα γίνει αυτό. Δηλαδή, θα 

καθαρίσουμε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο, 24.000, θα φτιάξουμε την 

παραλία, 24.000. Οταν του λέγαμε ποια παραλία; Στην παραλία δεν μπορούνε 

να μπούνε μηχανήματα, δεν ήξερε κανείς να απαντήσει εδώ μέσα.  

 Λοιπόν, σήμερα και γι' αυτό το έχετε φέρει έτσι ακριβώς το θέμα, 

θέλετε να υφαρπάξετε ένα πασπαρτού που θα πηγαίνει με όλες τις αποφάσεις 

μαζί. Βάσει αυτής της απόφασης και βάσει των αναθέσεων, που δε θα 

χρειάζεται να έχετε πλειοψηφία, δε θα χρειάζεται να έχετε απόλυτη πλειοψηφία 

στις αναθέσεις στα 24άρια, θα κάνετε αυτά που δε σας αφήσαμε τότε να 

κάνετε και το ξέρετε από την ένσταση που κάναμε και από την απάντηση που 
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ήρθε από την Περιφέρεια. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δε νομίζω να θεωρείτε ότι 

είμαστε τόσο αφελείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, και να μην καταλάβουμε τι 

θέλετε να κάνετε. Γιατί έρχεστε και παίρνετε αυτήν εδώ την απόφαση; Να την 

κάνετε τι; Να αποδείξουμε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος και να 

αρχίσετε να δίνετε αναθέσεις σε ιδιώτες. Γιατί αρνηθήκαμε εμείς να μπει και να 

γίνει δημοπρασία, δε σας ενόχλησα, δεν κάναμε ένσταση όταν μπήκε κάποιος 

να πάρει τα σκουπίδια. Οταν όμως ανύπαρκτα έργα, ογκώδη μπάζα λέει που θα 

πάνε στα Λιόσια. Σιγά να μην πήγανε ποτέ στα Λιόσια. Εδώ σ' αυτούς που τα 

αναθέτετε, δεν έχουν τα απαιτούμενα που λένε οι δημοπρασίες. Σ' αυτούς που 

τα αναθέτετε, που λέτε ότι δεν είναι δικός σας συνδυασμός, είναι του άλλου, 

δεν έχουνε καν .. Εσείς το λέτε κ.Δήμαρχε. Το έχετε πει, είναι καταγεγραμμένο 

στην Οικονομική Επιτροπή. Σε αυτούς που τα αναθέτετε δεν έχουνε καν τα 

απαιτούμενα. Λέει, πρέπει να έχει 2 φορτηγά και ο άλλος έχει 1.  

 Αποτέλεσμα ποιο; Να μου φέρετε ένα παραστατικό που τα πήγατε στα 

Λιόσια. Δεν πήγανε ποτέ. Στου Ντουμάνι πάνε όλα και πέραν απ' αυτό, ο 

Δήμος, πολύ καλά το είπε ο κ.Καλύβας, έχει τους συμβασιούχους, τα 8μηνα, τα 

2μηνα, τους οδηγούς και μια ζωή όλοι κινιόμασταν. Εγώ δίχως να έχω οδηγό 

έκανα όλα τα χρόνια ανακύκλωση. Πως την έκανα; Με αυτόν τον τρόπο την 

έκανα. Λυπάμαι πάρα πολύ, το καλύτερο για σας θα ήτανε να το πάρετε πίσω. 

Θέλετε να πάρετε μια λευκή επιταγή και θέλετε να κοροϊδέψετε το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Για όλα αυτά τα 24άρια δεν τα δώσατε. Γιατί δεν τα δώσατε 

κ.Δήμαρχε; Γιατί θα πέφτανε οι αποφάσεις σας. Γιατί δεν είχανε την 

πλειοψηφία και έρχεστε εδώ να μας κοροϊδέψετε σήμερα. Λυπάμαι πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Το λόγο έχει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, να απαντήσω γιατί μπορεί και κάποιοι άλλοι να έχουν 

αυτό το ερώτημα, την εικασία μάλλον, ότι στο μέλλον θα δώσω απευθείας 

ανάθεση μέχρι 20.000 ευρώ σε κάποιον να καθαρίσει τον τόπο μας.  
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ΛΙΤΣΑΣ: .. θα το κάνετε, όπως τα 27άρια τα οποία δεν προχωρήσανε. Μην 

συνεχίζετε να κοροϊδεύετε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί διακόπτετε κ.Λίτσα; Γιατί δεν αφήνετε να ολοκληρώσει ο 

κ.Δήμαρχος το συλλογισμό του. Τώρα, εντάξει, ας ολοκληρώσει τον 

συλλογισμό του και έχετε και δευτερολογία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. την αναγκαιότητα σήμερα, μήπως στο μέλλον δώσω απευθείας 

ανάθεση για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων. Φέτος δώσαμε στο Δήμο 

Ωρωπού δύο συμβασιοποιημένες σε ανοιχτό διαγωνισμό κανονικά. Εναν 

πρόχειρο 50.000 και έναν 190, το μεγάλο. Πέρασε ανοιχτό διαγωνισμό και 

κανονικά ό,τι λέει ο Νόμος, ένα ένα το χαρτί. Ψηφίστηκε, υπογράφτηκε από 

τον Επίτροπο, δόθηκε κανονικά και νομίζω στο Δήμο Ωρωπού σαν ανάγκη να 

καθαριστεί το καλοκαίρι, δώσαμε 20.000 ευρώ ή 16, δε θυμάμαι, συν ΦΠΑ, για 

να καθαριστεί ο Δήμος Ωρωπού. Να σας πω τα χρήματα που δινόντουσαν το 

2010 για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, μπαζών, κλαδιών και τα υπόλοιπα; 

Καλύτερα μη σας το πω. Είναι πάνω από 200.000 ευρώ, εδόθη το '10 στο Δήμο 

Ωρωπίων και έχω δώσει 20.000 στο Δήμο Ωρωπού, που είναι χ 10. Να σας πω 

ότι το Συκάμινο έκανε συμβάσεις για μεταφόρτωση; Να το πάρει ιδιώτης; Το 

Συκάμινο, που είχε, δεν είχε ένα απορριμματοφόρο την ημέρα σκουπίδια και .. 

Τι; Τι τι λέω;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα απορριμματοφόρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, θα τοποθετηθεί ο κ.Ρούσσης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε εδώ τον κ.Λεμπούση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθείτε κ.Ρούσση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε τον κ.Λεμπούση κάθε μέρα και μου έστειλε και χαρτί και 

κανονικά είναι μετρημένο και ζυγισμένο, με ζυγολόγια. Το Συκάμινο παίρνει ένα 
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απορριμματοφόρο την ημέρα, μαζί με το .. Δεν το χωράει. Παίρνει λιγότερο. 

Και εκεί είχαμε σύμβαση με ιδιώτη. Να κάνει μεταφόρτωση τα μπάζα του 

Συκαμίνου και τα ογκώδη. Εδώ σήμερα, στο Δήμο Ωρωπού τίποτα, να μην 

κάνουμε τίποτα, να μην μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Μήπως κάνουμε 

απευθείας ανάθεση, που έχουμε κάνει μια στον "Καλλικρατικό" Δήμο, όταν ο 

Κάλαμος έδινε 100.000 ευρώ το χρόνο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, αφήστε τα ειρωνικά 

σχόλια κ.Βελτανιώτη. Σεβαστείτε και κάποιον συνομιλητή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν 300 το χρόνο έδινε ο Κάλαμος μόνο, για αποκομιδή 

μπαζών και μιλάμε έχουμε δώσει 20.000, και κλαδιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόλις μιλάτε εσείς χάνετε τον ειρμό σας όμως μόλις σας 

διακόπτουν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μιλάμε για αναθέσεις. Μη μιλάτε για αναθέσεις παιδιά. Μην 

τα φέρω τα χαρτιά. Σου είπα θα σου τα φέρω, αλλά .. στα Συμβούλια, δεν στα 

έχω φέρει τα χαρτιά για τις αναθέσεις. Μη μιλάτε για αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη μιλάτε για αναθέσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 10.000.000 ευρώ .. Κόψε με. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο συγκεκριμένο θέμα .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 10.000.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κ.Ρούσση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε δώσει .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 10.000.000 ευρώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σεβαστείτε το Συμβούλιο, δεν είναι "αυτός", είναι ο 

Δήμαρχος. Παρακαλώ. Ετσι; Αφήστε κ.Λίτσα. Βρήκατε ευκαιρία τώρα πάλι να 

ξεσπαθώσετε. Αφήστε κ.Δήμαρχε τώρα. Καταλαβαίνετε .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 10.000.000 ευρώ αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Ρούσση, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Μαλακάσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χρειάζεται κ.Δήμαρχε τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Η Μαλακάσα τα έδινε σε ιδιώτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι, ας μην 

συγκρίνουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έχει δοθεί ο λόγος στην κα Βαρνάβα, σας παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. ας μη συγκρίνουμε το παρελθόν με το σήμερα. Το ποιος έκανε, 

συγνώμη, το ποιος έκανε τις περισσότερες κλπ., φέρτε στοιχεία εδώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην διεκδικώ το καλύτερο; Να το λέω; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βεβαίως, βεβαίως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην διεκδικώ ότι έκανα καλύτερο; Οτι ήταν 500.000 και έσω 

δώσει 20; Να μην το διεκδικώ; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν είναι θέμα συζητήσης το πόσο έκανε και πόσο .. Εν πρώτις θα 

ήθελα να πω ότι για την αναγκαιότητα κανένας δεν λέει όχι, ότι είναι βέβαια 

μεγάλη αναγκαιότητα η αποκομιδή των σκουπιδιών. Το θέμα το είχαμε 

ξαναθέσει και παλιότερα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και μάλιστα είπαμε 

ότι έχει σταματήσει και η ανακύκλωση η οποία και οικονομικά αποφέρει στο 

Δήμο και περιβαλλοντική συνείδηση δημιουργεί στους κατοίκους και σήμερα 
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βλέπουμε σ' αυτήν την μελέτη που έρχεται να μην γίνεται κανένας λόγος για 

την ανακύκλωση. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε τα θέματα των σκουπιδιών σε 

μια γενική εικόνα, όχι απομονωμένα. Λοιπόν, όπως και οι άλλοι και εγώ έχω να 

παρατηρήσω τα εξής: έχουνε 8μηνήτες οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούνε, 

ενώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουνε από τα στοιχεία που μας δώσατε 

απορριμματοφόρα, τουλάχιστον .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολο το '11 ιδιώτες εργάτες .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σας παρακαλώ. Δε σας .. Εγώ δεν έχω διακόψει κανέναν και 

μάλιστα προηγούμενως επειδή δεν μου δώσατε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. το λόγο στις ερωτήσεις, δεν έκανα κιόλας ερωτήσεις. Λοιπόν, 

επομένως για το χειμώνα, τουλάχιστον απ' ότι φαίνεται από τα στοιχεία που 

μας δώσατε, χρειάζονται απορριμματοφόρα, δε χρειάζονται εργάτες. Στους 

καλοκαιρινούς μήνες αντίθετα μπορεί να χρειάζεται κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν 

έχω καταλάβει όμως ακόμα πως θα κάνετε αυτές τις, πως θα καλυφθούν αυτές 

οι ανάγκες, για ποιες χρονικές περιόδους αναφερόμαστε, ποιες είναι οι δαπάνες 

που έχουνε προγραμματιστεί σε μηχανήματα ή σε εργάτες που θα 

χρειαστούνε, δεν έχουμε καμία εικόνα. Αντίθετα, από φέτος, από το 2012, με 

214.000 η μια προκήρυξη που είχε γίνει διαγωνισμού και 60.000 η άλλη, τον 

Ιούνιο, η μια ήτανε τον Μάρτιο και η άλλη τον Ιούνιο, ανέβηκε στις 274. Δεν 

υπολογίζω εδώ μέσα αναθέσεις, ούτε πάγιες των Κοινοτήτων και του Δήμου, 

που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν και για την καθαριότητα. Δεν έχουμε δηλαδή 

μια συνολική εικόνα του τι φέτος έχει δοθεί σχετικά με την καθαριότητα, ώστε 

να μπορούμε να κάνουμε έναν προγραμματισμό συγκεκριμένο και 

ολοκληρωμένο, για το τι θα περιμένουμε για την επόμενη, για την επόμενη 

χρονιά. Διότι αν μπορούμε να συζητάμε συγκεκριμένα, τότε μπορούμε να 

πάρουμε και τις καλύτερες αποφάσεις. Τι ακριβώς θέλουμε, με ποιους τρόπους 
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να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες της καθαριότητας του Δήμου. Τα άλλα που 

λέμε εδώ πέρα είναι γενικόλογα.  

 Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες 

και ολοκληρωμένες, έναν προγραμματισμό, τις δαπάνες που θα προκύψουνε 

απ' αυτές τις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απαντώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τις δαπάνες που θα προκύψουνε, δεν τις έχουμε ακούσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι δαπάνες που θα προκύψουνε, οι δαπάνες που θα 

προκύψουνε, θα προκύψουνε από τη μελέτη που θα γίνει. Σήμερα ψηφίζουμε 

την αναγκαιότητα και λέμε, ο Κάλαμος το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού έχει αυτές τις ανάγκες και αυτή τη διάρκεια, στην περιοχή του 

Καλάμου. Είπαμε, στις Αφίδνες έχουμε αυτήν την ανάγκη. Αυτό ψηφίζουμε 

σήμερα, την αναγκαιότητα. Η μελέτη που θα γίνει όταν έρθει, θα περάσει από 

εδώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλό είναι μαζί με την αναγκαιότητα να είμαστε σε θέση να 

προλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να μπορούμε και να μπορούμε να 

ξέρουμε τι θα είναι το πακέτο το οικονομικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, νομίζω ότι όπως είπε και η κα 

Βαρνάβα είναι, ζήσαμε αυτόν τον 1,5 χρόνο του νέου "Καλλικρατικού" μεγάλου 

Δήμου του Ωρωπού όχι απλώς την ανάγκη κάλυψης της αποκομιδής 
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σκουπιδιών και συναφών ειδών, αλλά είναι πέραν από το επιτακτικό, να 

προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καθαρίσει ο Ωρωπός ή να μένει καθαρός ο 

Ωρωπός. Σας έχουμε κάνει επανειλημμένως κριτική στον 1,5 χρόνο για την όχι 

τόσο σωστή προσπάθεια σας. Υπάρχει αυτός ο Νόμος που παλαιότερα δεν 

υπήρχε και παρόλα αυτά κάποιοι Κοινοτάρχες του παρελθόντος, με όλη την 

καλή διάθεση που είχαν, προσπαθούσαν για τα χωριά τους. Νομίζω ότι ορθώς 

τον εκμεταλλεύεστε και φέρνετε αυτό το θέμα. Οι ενστάσεις μας έγκειται στον 

αριθμό, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Λίτσας, αν υπάρχουν ή όχι ή 

όπως και ο κ.Καλύβας που επεσήμανε τις προσλήψεις που έχουνε γίνει, αλλά 

θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρκεστούμε στο λόγο σας που τρεις φορές απόψε 

και η παράταξη μας σας προκάλεσε να δεσμευτείτε ότι όλα θα έρχονται στην 

Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι συμβάσεις που θα 

γίνουν. Δεν υπογράφουμε λευκές επιταγές, δεν δίνουμε την συγκατάθεση μας 

για να προχωρήσετε σε απευθείας αναθέσεις, αλλά θέλουμε η διαδικασία να 

είναι ανοιχτή και καλό θα είναι, όπως έχω επανειλημμένως τονίσει κ.Δήμαρχε, 

να μην γίνει κατάτμηση, αν είναι να γίνει κάποιο έργο, να γίνει για το σύνολο 

του Δήμου και όχι χωριό χωριό. 

 Για να αποφευχθεί και εκ μέρους των κακοπροαιρέτων θα έλεγα, εντός 

εισαγωγικών, η κριτική εναντίον σας, αλλά και εσείς να μπορέσετε να κάνετε 

έργο γιατί πολλές φορές που δεν έχετε ακούσει τις παρατηρήσεις μας, ο 

Επίτροπος σας έχει γυρίσει πίσω πολλά θέματα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι απόψε 

η θέση μας είναι στο συγκεκριμένο θέμα θετική, καταφατική, για να μπορέσετε 

να ξεκινήσετε τη διαδικασία αυτή, κρίνοντας όμως στο μέλλον την όποια 

σύμβαση και όποια μελέτη φέρετε προς ψήφιση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά βοηθάτε τον 

τόπο, το ζητούμενο. Η διαδικασία που εφαρμόζει κάποιος Δήμαρχος, το έχετε 

κάνει, έχετε κάνει Αντινομάρχης, δεν του βγαίνει από το μυαλό, είναι η 
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διαδικασία που του επιτρέπει ο Νόμος σε κάθε περίπτωση. Επειδή όμως 

πραγματικά με συγκίνησε η θέση σας σήμερα, σας λέω το εξής: το έχω κάνει 

και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, θα υπερβώ τη νόμιμη διαδικασία που λέει ο 

Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να γίνω πιο σαφής, στην Οικονομική Επιτροπή 

να το φέρω και χωρίς να χρειάζεται, για να ξέρουν τα πάντα οι πάντες. Δεν έχω 

να κρύψω ποτέ τίποτε. Σας είπα για την αξία της αλήθειας. Ευχαριστώ ακόμη 

μια φορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα κ.Δήμαρχε για κάθε θέμα που έρχεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, 9 στις 10 φορές επικαλείστε την άσχημη οικονομική κατάσταση της 

χώρας και μας λέτε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, προσπαθούμε να τις μαζέψουμε, 

δεν έχουμε εργάτες, άλλες φορές μας λέτε δεν έχουμε μηχανήματα. Εδώ 

κ.Δήμαρχε από το Σώμα και από τον κόσμο που ακούει κρύβετε το κύριο, ότι 

και μνημόνια να μην υπήρχαν και η οικονομική κατάσταση αυτή να μην 

υπήρχε, μέσω του "Καλλικράτη" προβλέπονται περικοπές. Προβλέπονται 

περικοπές στις υπηρεσίες της κοινωνικές, προβλέπονται περικοπές στις 

υπηρεσίες που πλήρωνε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους το ίδιο το 

κράτος, από τα χρήματα τα οποία παίρνανε οι πρώην Δήμοι σε σχέση με τον 

"Καλλικράτη". Για μας το κύριο είναι το ποιος πληρώνει. Για έναν εργολάβο, 

σήμερα, θα σημαίνει ότι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα φέρετε για το 

επόμενο έτος, θα συμπεριληφθούν δημοτικοί φόροι και τέλη τους οποίους θα 

τους καλέσετε τους δημότες να πληρώσουνε. Και το σημαντικό είναι αυτό. Να 

σας πω ένα απλό παράδειγμα.  

 Ακούσαμε τουλάχιστον 4 από τους 5 ομιλητές να μιλάνε για 

αναγκαιότητα της καθαριότητας. Δεν διαφωνεί κανείς για την αναγκαιότητα να 

είναι καθαρά τα σχολειά μας, να είναι καθαροί οι δρόμοι, αλλά υπάρχουν δύο 

τρόποι να το κάνεις Δήμαρχε. Οταν ξεκινήσαμε και μιλάγαμε για τους 
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εργολάβους στην καθαριότητα, λέγαμε τότε, Δήμαρχε, μπες μπροστά και όλο 

το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί σου, μαζί με τους εργαζόμενους και το συνδικάτο 

που είχε έρθει εδώ πέρα, να μην απολυθεί κανείς. Εντούτις εσύ κ.Δήμαρχε 

πήγες και προσέλαβες εργολάβους στην καθαριότητα. Καλοπληρωμένο 

εργολάβο. Και να σου πω και κάτι; Ο Νόμος σου δίνει το δικαίωμα να φέρνεις 

εργολάβους. Δεν είναι παράνομο. Ομως το γεγονός ότι έχουμε εργολάβο 

σήμερα στην καθαριότητα σημαίνει ότι σήμερα το πληρώνει ο ίδιος ο δημότης, 

για κάτι που έχει πληρώσει ήδη. Και να σου πω και κάτι κ.Δήμαρχε; Τι σημαίνει 

αυτό πρακτικά. Η ιστορία η ίδια τον 1,5 χρόνο το δείχνει. Catering στους 

βρεφονηπιακούς, το catering, τον εργολάβο, τον πληρώνουνε οι δημότες. 

Μαγείρισσες, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. ΚΤΕΛ ΑΕ, δημοτική συγκοινωνία, 

πληρώνουν οι δημότες. Εργολάβους στην καθαριότητα, πάλι οι δημότες. 

Εργολάβος στο Δημοτικό Ασθενοφόρο, πάλι οι δημότες. Μ.Κ.Ο., 500 ευρώ 

στην καθαριότητα, αντί για να παλέψετε για να έχουμε μόνιμους εργαζόμενους 

πληρωμένους με την κλαδική τους σύμβαση και φέρνετε με 500 ευρώ να 

δουλεύουνε 5μηνη οι εργαζόμενοι.  

 Εμείς κ.Δήμαρχε ξέρουμε τι πολιτική ακολουθείτε. Το είπατε και σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήγατε προχθές στον κ.Στυλιανίδη, 

πήγατε, αν θέλετε τη γραμμή που δίνει το Υπουργείο σχετικά με, όχι μόνο 

εσείς και άλλοι Δήμαρχοι, έρχεστε σήμερα και κουβεντιάζετε αυτά που σας 

κουβέντιαζε ο Υπουργός, εδώ. Και σε άλλους, τους τελευταίους 3, 4 μήνες 

έχετε πάει σε 6, 7 .. Υπουργών, σε 6, 7 .. Υπουργών και έρχεστε εδώ πέρα και 

κουβεντιάζετε τι; Την κυβερνητική πολιτική; Εμείς διαφωνούμε ριζικά με την 

παραχώρηση κοινωνικών υπηρεσιών σε εργολάβους. Φυσικά καταψηφίζουμε. 

Και ένα τελευταίο σχόλιο να κάνω, που δεν έχει σχέση με τον κ.Δήμαρχο. 

Ακούσαμε εδώ πέρα από την κα Βαρνάβα, γιατί κάποια πράγματα εδώ πέρα 

λέγονται και ξαναλέγονται και είναι εξωφρενικά, ακούσαμε από την κα Βαρνάβα 

να λέει ότι είναι αναγκαιότητα. Βεβαίως είναι αναγκαιότητα. Η κα Βαρνάβα και 
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η παράταξη της έχει τοποθετηθεί ρητά και κατηγορηματικά στη σύμπραξη 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κριτική των παρατάξεων θα κάνουμε τώρα κ.Χασιώτη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, έχω δικαίωμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στο θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχω δικαίωμα. Για το θέμα μιλάω, για το θέμα μιλάω. Εχω 

δικαίωμα. Για τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως και ο 

εργολάβος και ο ιδιώτης την κα Βαρνάβα δεν την χαλάει, αλλά όταν μιλάμε για 

νοικοκύρεμα και τελειώνω, ολοκληρώνω, αν έχω την ανοχή σας, ολοκληρώνω, 

όταν μιλάμε για νοικοκύρεμα και σωστά λέει η κα Βαρνάβα, λεφτά δεν 

υπάρχουν, να προσέχει που βάζει την υπογραφή της, γιατί 1.000.000 ευρώ 

κάνανε φτερά. Τον εργολάβο στον Αυλώνα και η ίδια έχει ψηφίσει γι' αυτό το 

πράγμα. Νοικοκύρεμα αλλού, από τα 900 ευρώ στα 2.000.000 η ίδια έχει βάλει 

την ψήφο της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα απευθύνετε κατηγορίες χωρίς να υπάρχουν στοιχεία 

κ.Χασιώτη. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, νομίζω .. Τώρα πρέπει επειδή είναι προσωπικό .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ανοίγετε και θέματα τώρα, λες και το κάνετε σκόπιμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ είμαστε και εδώ κουβεντιάζουμε. Εδώ είμαστε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κατ' αρχήν, λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, φύγαμε από το θέμα που συζητάμε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ο κ.Λέκκας που είναι στην παράταξη σας .. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Είμαι υποχρεωμένη, είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Πρώτα απ' 

όλα εδώ είμαστε δημοτική παράταξη και δεν έχουμε να κάνουμε με κανένα 

κόμμα. Να το ξεχωρίστε στο μυαλό σας κύριε συνάδελφε και να μην μας 

επιρρίπτετε το ό,τι γίνεται στην κυβέρνηση, ό,τι γίνεται και εδώ στη δική μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην κεντρική σκηνή. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Στην κετρνική σκηνή, γίνεται και εδώ στην παράταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ετσι; Λοιπόν, και όσον αφορά, αφήστε να δούμε, ας προχωρήσουν 

τα πράγματα, μην έρχεστε και κάνετε μομφές εκ των προτέρων και την 

προαίρεση μας να γίνει μια δουλειά τέλος πάντων, να προχωρήσει κάτι για το 

Δήμο, να την χαρακτηρίζετε όπως εσείς νομίζετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Κύριε Χασιώτη, όχι πάλι.  

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να ξεκινήσω, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπε η κα 

Βαρνάβα προηγουμένως στην ομιλία της, που ανέφερε το θέμα της 

ανακύκλωσης. Πραγματικά, ενώ βάζετε την αναγκαιότητα της καθαριότητας, 

δεν βάζετε την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και όχι μόνο αυτό, να 

προχωρήσω λίγο παρακάτω, στο επόμενο θέμα, στο νούμερο 5, στο θέμα 5, 

όταν μιλάμε που έχουμε για την κατάρτηση αναφοράς εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, σε ένα κονδύλι αφαιρείται, είναι προτεινόμενη αναμόρφωση, 

είχαμε προϋπολογίσει 455.000 έσοδα από την ανακύκλωση και αφαιρείται τα 

300 και μένουν τα 155. Δηλαδή τα 300.000 που τα είχαμε υπολογίσει σαν 

έσοδα από την ανακύκλωση κάνουνε φτερά, φεύγουν. Λοιπόν, δεν μας 

ενδιαφέρει η ανακύκλωση; Δεν μας ενδιαφέρει; Και ξέρετε, η ανακύκλωση 

είναι, έχει δοθεί σε εργολάβους. Αρα λοιπόν ποιος κερδίζει απ' αυτήν την 

υπόθεση των εργολάβων; Να μας πείτε.  
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 Από εκεί και πέρα, η θέση η διμή μας και σαν παράταξη, είναι ότι καμία 

υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η καθαριότητα, δεν πρέπει να 

δοθεί σε ιδιώτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και σε όλες και σε όλες τις προηγούμενες φορές που ήρθε το θέμα 

της ανάθεσης σε ιδιωτικό, σε ιδιωτικά συνεργεία, οποιουδήποτε κομματιού 

παροχών κοινωνικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης είμαστε αρνητικοί. Ο 

αγώνας μας θα πρέπει να είναι, κ.Δήμαρχε και κ.Πρόεδρε του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εγώ παρακολουθώ το χρόνο, έχω χρόνο να πω αυτά που θέλω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα ότι δεν έχετε (γέλιο). 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, είναι να απαιτήσουμε μόνιμο προσωπικό, να απαιτήσουμε 

να πάρουμε τους πόρους από την ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ. Να επιδοτηθούν η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση με τα χρήματα τα οποία πρέπει να επιδοτηθεί, να φτιάξει τον 

προγραμματισμό της έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. 

Αυτή η πολιτική του να αναθέτουμε σε ιδιώτες κομμάτια του κοινωνικού 

κράτους είναι μνημονιακή πολιτική, είναι η πολιτική που θέλει σήμερα η 

κυβέρνηση να περάσει και που φυσικά την έχει περάσει μέσα από τον 

"Καλλικράτη". Γιατί ο "Καλλικράτης" δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή 

του μνημονίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η ιστορία και σήμερα 

λοιπόν, έρχεστε να μας μεταφέρετε κ.Πέππα που λέτε ότι κάνουμε πολιτική, 

πολιτική κάνει ο Δήμαρχος σας, γιατί αυτή την πολιτική .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Πολιτική κάνετε κα Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Πέππα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Με συγχωρείτε, αναφέρθηκε στο όνομα μου. Κάνει πολιτική. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η μνημονιακή, η πολιτική .. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Κάντε πολιτική στην παράταξη σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η μνημονιακή πολιτική η οποία θέλετε να περάσει σε όλα τα μήκη 

και πλάτη του κοινωνικού ιστού. Αυτή είναι η ιστορία. Αρα λοιπόν εμείς δεν το 

ψηφίζουμε και από θέση και από άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως εγώ κα Στεργίου συμφωνώ με σας στην πολιτική σας για 

το μόνιμο προσωπικό. Σας διαβεβαιώ, σήμερα το πρωί ήρθε ο 

κ.Κανελλόπουλος, ο Διευθυντής Προσωπικού, και μου είπε, έχω αίτημα κάτω 

για έναν οδηγό που είναι μόνιμος σε ένα Δήμο των Αθηνών. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να δω τι θα κάνετε και για την εφεδρεία μεθαύριο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τον πάρουμε με μετάταξη; Αμέσως, του λέω, γιατί έχουμε 

έλλειψη για μόνιμο προσωπικό. Δεν το συζήτησα και ενέκρινα την μετάταξη 

του οδηγού σήμερα. Αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ρούσσης έχει το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Οικονομάκο, έχετε την εντύπωση ότι εμείς θέλουμε να 

βλέπουμε τα χωριά μας βρώμικα; Εμείς έχουμε δουλέψει, εγώ προσωπικά έχω 

κουραστεί για το Συκάμινο, έχω αγωνιστεί για το Συκάμινο, 16 χρόνια και 12 

ως Πρόεδρος. Εχω ξενυχτίσει, έχω ιδρώσει, έχω πολεμήσει, για να είναι το 

χωριό μου καθαρό και αν είναι τώρα καθαρό πάλι θα βγω να το πω. Δεν είμαι 

άνθρωπος που θέλω να καταστρέφω έργα, είμαι άνθρωπος που αν δω ένα, θα 

πω, έχει κάνει 1,5. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος .. 

........: Είναι καθαρό. Θωμά, είναι καθαρό. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Συγνώμη, ναι. Αφησε με να ολοκληρώσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι και ας μη μιλάμε στον ενικό, ας 

κρατάμε και κάποιες, κάποιον πολιτισμό εδώ πέρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζετε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. καθαρό το Συκάμινο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Δήμαρχε, ας ολοκληρώσει το συλλογισμό του ο 

κ.Ρούσσης.     

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ είπα ότι έχω κουραστεί και θέλω να βλέπω το Συκάμινο 

καθαρό. Εντάξει; Τελικά έχετε πολύ μεγάλο πόνο με το Συκάμινο. Μας είπατε 

ότι μισό αυτοκίνητο την ημέρα θέλει. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν έχεις 

ασχοληθεί καθόλου Δήμαρχε με το θέμα σκουπίδι. Εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο 

8 κυβικών και θέλαμε 2 αυτοκίνητα την ημέρα, χώρια τα εξωτερικά έξω από 

τους κάδους, έτσι; Τα μπάζα τα οκγώδη. Και τώρα έχει ένα αυτοκίνητο 15 

κυβικών το Συκάμινο. Δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου Δήμαρχε. Στο προκείμενο. 

Ξέρετε γιατί φέρνετε αυτήν την απόφαση σήμερα εδώ; Γιατί δεν μπορείτε να 

αναθέσετε σε ιδιώτη. Το λέει το άρθρο 61. Πρέπει να έχεις απόφαση, απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία. Δεν μπορείς να αναθέσεις σε 

ιδιώτη για να καθαρίσεις κοινόχρηστους χώρους και δρόμους. Εντάξει; Εμείς 

σας το μάθαμε αυτό, μετά από την ένσταση που κάναμε στην Περιφέρεια. 

Εμείς σας το μάθαμε. Δεν το ξέρατε. Κάνατε τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος, κάνατε αναμόρφωση προϋπολογισμού, ήσασταν έτοιμοι να 

αναθέσετε και στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εμείς κάναμε 

ένσταση. Η παράταξη μας έκανε ένσταση και καταλάβατε ότι δεν μπορέσατε 

να αναθέσετε μη έχοντας πάρει αυτήν την απόφαση και φέρνετε αυτήν την 

απόφαση για να πάρετε μια λευκή επιταγή, όπως είπε ο κ.Λίτσας, ούτως ώστε 

μεθαύριο να μπορείτε να αναθέσετε, χωρίς καμία άλλη διεργασία. Τίποτε, με 

μια απόφαση δική σας.  
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 Εμείς, εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω αυτό. Αν, οτιδήποτε μπορεί να 

γίνει, να γίνει με μελέτη, να γίνει με διαγωνισμό, να είναι καθαρά τα χωριά μας, 

ναι, θα το ψηφίσω. Ετσι δεν το ψηφίζω.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως ζήτησα να διαβαστεί η 

εισήγηση. Η πρόσκληση για το σημερινό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, ήρθε 

Παρασκευή βράδι, 7:30 η ώρα, κύριοι συνάδελφοι, οι εισηγήσεις των θεμάτων, 

οι μισές, ήρθανε Παρασκευή μεσημέρι, οι μισές δεν έχουνε έρθει ακόμα και για 

το πιο σοβαρό θέμα ήρθε σήμερα στις 10:00 η ώρα. Αν νομίζετε ότι αυτή η 

οργάνωση των Συμβουλίων σας τιμάει, το χρεώνεστε προσωπικά. Σε ότι αφορά 

το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ κ.Δήμαρχε δεν συγκινήθηκα για την αναγκαιότητα, 

γιατί η αναγκαιότητα αντιμετωπίζεται με τον προγραμματισμό. Παρά τις 

πολλαπλές αναθέσεις και εργολαβίας καθαριότητος που κάναμε φέτος, σας 

πληροφορώ ότι υπάρχουν Δημοτικά Διαμερίσματα που βρωμάνε, που 

υπάρχουνε τόνοι σκουπιδιών στους δρόμους. Εάν δεν τα βλέπετε, σημαίνει ότι 

δεν κυκλοφορείτε στο Δήμο μας.  

........: Δεν πιστεύω να λες για το Καπανδρίτι και το Πολυδένδρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Ηλιάσκο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι, δεν λέω για το Καπανδρίτι Τάκη. Δεν λέω για το 

Καπανδρίτι, μην ανησυχείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, κ.Σωτήρχο.   

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αλλά Δήμος είναι και τα άλλα χωριά. Είναι και οι παραλίες, 

είναι και τα Κιούρκα, προχθές, .. με προκάλεσες, που πήγα για τα μπάζα, που 
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δεν μου απάντησε ο Δήμος στο οικόπεδο των Κιουρκών, μπροστά στο 

οικόπεδο που είναι να γίνουν τα σχολεία, ένα φορτηγό σκουπίδια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ενα φορτηγό σκουπίδια, εφόσον Τάκη με ρώτησες, μπροστά 

στο οικόπεδο που είναι να χτιστεί το σχολείο των Κιουρκών, ένα φορτηγό 

σκουπίδια, Σάββατο 11:00 η ώρα. Καταλαβαίνεις σήμερα το πρωί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, απευθυνθείτε προς το Σώμα, σας παρακαλώ. 

Οχι διακοπές κύριοι συνάδελφοι, προς το Σώμα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Γι' αυτό λοιπόν επειδή οι αναθέσεις αυτές δεν αποδίδουνε, θα 

πρέπει να έρθουνε συγκεκριμένες μελέτες, με συγκεκριμένο αντικείμενο της 

εργολαβίας, για να μπορείτε και εσείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς σαν 

αντιπολίτευση να δούμε αν αυτό το έργο πραγματικά γίνεται. Με αναθέσεις και 

λευκές επιταγές δεν θα σας τις δώσουμε, όπως δεν σας τις δώσαμε και την 

προηγούμενη φορά.  

 Ευχαριστώ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν με εκπλήσσει καθόλου που από την σημερινή εισήγηση λείπει, 

έχει αποκρυφθεί μάλλον επιμελώς η λέξη αναγκαιότητα, ενώ την αναφέρατε 

ξεκινώντας το θέμα. Επίσης παρατήρησα διαβάζοντας την συγκεκριμένη 

εισήγηση ότι αναφέρονται αρκετές ανακρίβειες, όσον αφορά τα μηχανήματα 

και όσον αφορά και τις ημέρες και την αναγκαιότητα και των δρομολογίων, 

κάτι το οποίο οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Θέλω να πω λοιπόν το 

εξής, θεωρώ ότι σκόπιμα κονταίνετε τις δυνατότητες του Δήμου μας και του 

προσωπικού, προκειμένου να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Δηλαδή τι; 

Να αναθέσετε τα πάντα σε ιδιώτες, όπως κάνετε και με την καθαριότητα.  Και 
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δεν έχετε και το σθένος, ενώ σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να μας 

δώσετε και την σύμβαση με τον συγκεκριμένο εργολάβο για να την 

μελετήσουμε.  

 Χωρίς να αναφέρετε συγκεκριμένα και με μια τόση αόριστη εισήγηση, 

μην περιμένετε από εμάς να συναινέσουμε σ' αυτήν εδώ τη διαδικασία και 

επιτέλους, μετά από 2 χρόνια κ.Οικονομάκο, δεν μπορούμε να σας ακούμε 

κάθε φορά να λέτε για το πόσο μεγάλος είναι ο Δήμος μας, πόσα είναι τα 

προβλήματα, το ότι δεν μπορείτε άλλο και ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε. 

Εάν δεν μπορείτε, κάντε υπομονή, να περάσει αυτός ο 1,5 χρόνος να έρθει μια 

άλλη Δημοτική Αρχή, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σ' αυτά τα ζητήματα. Δεν 

μπορεί επανειλημμένως να έχουμε αυτή την κατάσταση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Μπορεί ο Δήμος Ωρωπού και το προσωπικό του Δήμου με 

καλύτερο προγραμματισμό, κ.Οικονομάκο, ακούστε με αν θέλετε, με καλύτερο 

προγραμματισμό να πετύχει πολλά πράγματα. Μην τον κονταίνουμε το Δήμο 

και το προσωπικό. Ας δουλέψουμε, ας προγραμματίσουμε και ας ψαχτούμε τι 

κάνουνε και άλλοι Δήμοι, να δούμε τι πετυχαίνουνε. Η εύκολη λύση πάντα, 

εσείς θέλετε από μας αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια λευκή 

επιταγή για όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. Παρατηρώ όμως ότι έχετε κάποιες 

δυσκολίες να αναφέρετε τη λέξη Δήμαρχος. Δεν είναι κακό, πείτε τη καμιά 

φορά. Λοιπόν ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα, όταν αναφέρεσαι σε έναν θεσμό, ο κ.Οικονομάκος, 

κακώς ή καλώς εδώ πέρα εκπροσωπεί ένα θεσμό, τώρα, τον οποίον του τον 

έχει δώσει ο λαός, οι πολίτες του Δήμου μας. Είναι καλό πράγμα για όλους μας 

να σεβόμαστε τους θεσμούς. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ξεκαβαλείστε το καλάμι, 92 ψήφους παραπάνω πήρατε. 

Ξεκαβαλείστε το καλάμι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι και το πρόβλημα απ' ότι βλέπω, δεν μπορώ να δώσω 

άλλη ερμηνεία, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία σ' αυτήν την συμπεριφορά 

μέσα στο Συμβούλιο. 

........: Ενα και να καίει Λίτσα, ένα και να καίει, λέει, ένα και να καίει Λίτσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Επειδή το έχουμε .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας ψέγω προσωπικά, απλά λέω, ότι πρέπει να τηρούμε και 

κάποιες αρχές, αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα εδώ μέσα.  

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρεστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, νομίζω ότι .. 

ΔΕΔΕΣ: Ο ρόλος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πρόεδρε και σας 

το λέω με κάθε σεβασμό, είναι να τηρεί τον κανονισμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και από τις πράξεις 

του και από τα έργα του και από τα λόγια του. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ κ.Δέδε. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Από μένα δεν έχετε παράπονο. Πάντα λέω ο κ.Δήμαρχος, έτσι; 

κ.Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την τοποθέτηση μου ότι διαφωνώ με τους 

συναδέλφους, είμαστε πολιτικά όντα κ.Πέππα και όλες οι πράξεις μας και οι 

κρίσεις μας είναι πολιτικές, όχι κομματικές, πολιτικές. Αρα είμαι πολιτικό ον και 
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θα κρίνω το θέμα πολιτικά. Δεύτερον, εκτός από πολιτικό ον, που είμαι από την 

1.1.11 και μετά, πριν δεν είχα ασχοληθεί, εμένα με ενδιαφέρει και πολύ, κύριοι 

και κυρίες, συγνώμη, κυρίες και κύριοι, η ουσία και η ουσία λέει ότι έχουμε ένα 

βρώμικο Δήμο και ο βρώμικος Δήμος εγώ δεν μπορώ να πω ότι φταίει μόνο ο 

Δήμαρχος, θα ήτανε λάθος. Στο βρώμικο Δήμο φταίνε και άλλα πράγματα. Θα 

ήμουν στην ευχάριστη θέση με τον φίλο τον Μιχάλη και με την φίλη την 

Ιωάννα να .. και εγώ θα ήθελα μόνιμο προσωπικό για το Δήμο και μάλιστα για 

τέτοιες υπηρεσίες μόνιμους. Δεν υπάρχει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι 

δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι ο κ.Δήμαρχος το κάνει αυτό σκόπιμα γιατί θέλει να 

δώσει σε διάφορες εταιρείες κάποια πράγματα. Αρα αν θέλουμε την ουσία και 

καθαρό Δήμο και να μπορούμε να κρίνουμε, πρέπει να δώσουμε στον καθένα 

κάποια όπλα.  

 Τρίτον, όμως και εγώ όπως και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, δε 

δίνω λευκή επιταγή. Πρέπει να σεβαστώ το λόγο του Δημάρχου που 

δεσμεύτηκε 3 ή 4 φορές σήμερα εδώ, βεβαίως λευκή επιταγή δεν δίνω. Θα 

θυμίσω στο Δήμαρχο και σε όλους εδώ τους συναδέλφους αλλά και στον 

κόσμο, ότι η ανάθεση των 189.000 στη συγκεκριμένη εταιρεία, εγώ την είχα 

καταγγείλει κ.Δήμαρχε σαν σκάνδαλο. Γιατί; Αποκρύπτηκε κάποια εταρεία για 

τους 44 πόντους τους περιβόητους. Δε σας καθιστώ υπεύθυνο. Δεν μπορείτε 

να .. αλλά σας το λέω. Αρα, αν μας, αν, προσωπικά φαντάζομαι ότι θα 

συνεχίσει και μετά την τοποθέτηση μου η υπόσχεση, ότι θα είναι ανοιχτά, ότι, 

συγνώμη Μίμη, λοιπόν, ότι μπορεί να φέρετε και μελέτη .. Μίμη, εκείνο το 

θέμα είχε μελέτη, είχε μελέτη και ο συγκεκριμένος .. Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το συγκεκριμένο θέμα είχε μελέτη. Λοιπόν, αν συνεχίζει να ισχύει η 

υπόσχεση σας ότι θα περνάνε όλα Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό 

Συμβούλιο, εγώ θα είμαι θετικός σ' αυτό το θέμα. Κλείνω, ότι κ.Δήμαρχε δε 

θέλω να με ευχαριστήσετε προσωπικά, εγώ πάντα κάνω αυτό που λέει το 
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μυαλό μου. Δεν κάνω αυτό που θέλει ο καθένας. Σας δηλώνω όμως εδώ 

δημόσια, ότι αν παρεβείτε την υπόσχεση σας, θα με βρείτε φανατικά απέναντι, 

θα πάρω αυτά εδώ που θα μας έρθουν και θα έχετε πει 3 φορές ότι τέτοιο, και 

θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα πάω στον Εισαγγελέα. Πιστεύω ότι δε θα 

το κάνετε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Ηλιάσκος δεν είναι εδώ. Ο κ.Ανυφαντής, έχει το λόγο. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα κ.Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. 

Ηθελα να σταθώ στο θέμα και σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και 

σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εχω πει στο παρελθόν ότι θα ψηφίζω 

τα θέματα, με βάση την αναγκαιότητα για το Δήμο. Το συγκεκριμένο θέμα με 

βρίσκει σύμφωνο, απόλυτο και ξεκάθαρο. Πιστεύω ότι σκοπός του Δήμου είναι 

να είναι ο Δήμος καθαρός και όχι αν είναι καθαρός, γιατί είναι καθαρός και με 

ποιον τρόπο έχει καθαριστεί, και αν δεν είναι καθαρός να κρίνουμε πάλι τη 

Δημοτική Αρχή γιατί δεν είναι καθαρός. Κακώς είμαστε τόση ώρα εδώ και 

συζητάμε ακόμα το 1ο θέμα. Είμαστε 41 εδώ μέσα και πιστεύω ότι κάποια 

στιγμή θα πρέπει να βρούμε μια τομή όλοι, για να βοηθήσουμε αυτόν τον 

έρημο τόπο να κάνει ένα βήμα μπροστά, για να μπορέσει επιτέλους να δείξει 

κάτι ο Δήμος. Θέλω να πω ότι σαν υπεύθυνος καθαριότητας στην περιοχή 

Μαρκοπούλου, είπε πριν ο κ.Ρούσσης κάτι που συγκράτησα, για ένα φορτηγό ή 

δύο, αν θυμάμαι καλά, στο Συκάμινο. Εγώ με τον κ.Λάμπρου που τρέξαμε 

πάρα πολύ το καλοκαίρι και συνεργαστήκαμε και με τους ανθρώπους αυτούς, 

που βοηθήσανε, είναι η πρώτη φορά που άκουσα και από δημότες ότι ο τόπος, 

τουλάχιστον στην περιοχή Μαρκοπούλου και παραλίας, μιλάω για μεγάλο 

Διαμέρισμα, ότι είναι καθαρό και έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες. 
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 Από τη στιγμή που είναι καθαρό και με ευχαριστεί και πιστεύω 

ευχαριστεί και τους δημότες. Θα πρέπει ίσως και την αντιπολίτευση καποια 

στιγμή. Το ψηφίζω το θέμα και θα ψηφίσω και οποιοδήποτε άλλο θέμα έρθει. 

Δεν με ενδιαφέρει αν γίνει διαγωνισμός ή απευθείας ανάθεση, ποσώς με 

ενδιαφέρει, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ψηφίσω το θέμα γιατί έχει ανάγκη 

ο Δήμος να είναι καθαρός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ανυφαντή. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Ακουσα με μεγάλη προσοχή τον 

κ.Δήμαρχο που είπε για τις δύσκολες καταστάσεις .. Ναι. Για τις δύσκολες 

καταστάσεις που διέρχεται η χώρα και πόσο δύσκολα, έτσι, είναι τα οικονομικά 

μας, άκουσα τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που με βρήκαν σε πολλά 

σημεία σύμφωνο, όπως του κ.Καλύβα, της κας Βαρνάβα, του κ.Δέδε, του 

κ.Χασιώτη, της κας Στεργίου κλπ., και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει η 

εισήγηση, εκτιμώ ότι η πρώτιστη αναγκαιότητα για το Δήμο είναι να 

αναδιαρθρώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας και να χρησιμοποιήσει στο έπακρο 

τις δυνατότητες που έχουμε σε μηχανήματα και ανθρώπους και αν δούμε ότι 

έχουμε κάπου ελλείψεις, να τις αναπληρώσουμε. Ολοι θέλουμε το Δήμο μας 

καθαρό, αλλά όλοι θέλουμε και τα χρήματα του Ελληνα φορολογούμενου να 

πιάνουνε τόπο. Αυτά ήθελα να πω. Πρώτη δηλαδή αναγκαιότητα να δούμε τι 

μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε, να πετύχουμε σε καθαριότητα για 

το Δήμο και αν δεν επαρκούν οι δυνάμεις μας, τότε να τις αναπληρώσουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Ο κ.Ηλιάσκος έχει το λόγο. Οχι; Θέλετε να δευτερολογήσετε κ.Λίτσα; 

Σας ακούμε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω στο συνάδελφο τον κ.Ανυφαντή ότι τη χρυσή τομή τη 

βρήκαμε όταν είπαμε για οικιακά σκουπίδια δεν κάναμε, δεν είπαμε το 

παραμικρό. Θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο, τον κ.Γιαμαρέλο, ότι αν δεν 

γίνει γραφείο κίνησης δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Θέλω να πω επίσης 

ότι αν θυμάστε, είχαμε ένα Συμβούλιο που είχε γίνει μεγάλος χαμός, που έλεγε, 

καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων γενικά του Δήμου, 24.000, αποκομιδή 

ογκοδών 24.000, απευθείας ανάθεση καθαρισμός παραλία Μαρκοπούλου, 

24.000, απευθείας ανάθεση παραλία Καλάμου, 24.000, απευθείας ανάθεση 

παραλίας Χαλκουτσίου, 24.000 .. 24.600, έχετε δίκιο. Καθαρισμός Δημοτικών 

Διαμερισμάτων Συκαμίνου και Αυλώνα, 24.000, καθαρισμός Μαλακάσας και 

από εκεί, 24.000, καθαρισμός Καλάμου απευθείας ανάθεση, 24.000. Ολα αυτά 

τα κατεβατά δε γίνανε γιατί δεν υπήρχε αυτή η απόφαση. Κάποιοι εδώ μέσα το 

ονομάζανε πάρτυ. Πάρτυ το λέγανε.  

 Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά εγώ τουλάχιστον και η παράταξη μου την 

λευκή επιταγή που ζητάει ο κ.Οικονομάκος σήμερα, τα προεκλογικά γραμμάτια 

που θέλει να ξεπληρώσει, να υφαρπάξει την έγκριση τη δική μου και των 

κατατμήσεων που θέλει να κάνει με απευθείας αναθέσεις, ενημερώνω ότι σε 

κάθε απευθείας ανάθεση, όπως αυτές που προανέφερα, θα φέρνει το 

συγκεκριμένο, συνημμένο έγγραφο ότι έχει νομιμοποίηση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ενώ για το συγκεκριμένο έργο δεν θα το έχει. Θα έρχονται εδω 

κάποιοι, θα λένε αυτό δεν το δέχομαι να γίνει, αλλά μ' αυτό που ζητάει σήμερα 

να πάρει την λευκή επιταγή, θα είναι νομιμοποιημένο. Το όχι που θα λένε τότε, 

θα είναι το ναι που λένε σήμερα. Η σημερινή απόφαση λοιπόν είναι σκόπιμη, 

έχει σκοπιμότητα, για να μπορεί να κάνει τα 24.600, τις κατατμήσεις και τις 

απευθείας αναθέσεις. Στις δημοπρασίες κανείς δεν του είπε κουβέντα, στις 

κατατμήσεις και στις απευθείας αναθέσεις κάναμε ενστάσεις και προσφυγές και 

το ξέρει, γι' αυτό το φέρνει σήμερα μ' αυτόν τον τρόπο. 
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  Σε κάθε λοιπόν συγκεκριμένη ανάθεση θα υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη 

απόφαση και θα είναι η πανάκεια για τον κ.Οικονομάκο. Σ' αυτές τις λευκές 

επιταγές για να γίνει αυτό το πάρτυ που λέγαμε και τότε, λυπάμαι εμάς θα μας 

βρείτε απέναντι. Δε θα συμμετέχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης. Ο κύριος 

.. Κυρία Βαρνάβα, θα δευτερολογήσετε;  

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Συνάδελφοι, κανείς δεν αρνείται την αναγκαιότητα, όπως 

ακούστηκε, να είναι καθαρός ο τόπος μας. Εμάς πρωτίστως μας ενδιαφέρει το 

ποιος πληρώνει. Για κάτι που έχει πληρωθεί, για να υπάρχουν υπηρεσίες 

σήμερα, θα καλέσετε τους δημότες να ξαναπληρώσουνε και αυτό δε συμβαίνει 

μόνο στην καθαριότητα, συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες όλων των Δήμων και 

στο Δήμο Ωρωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά τα είπατε και στην πρωτολογία σας κ.Χασιώτη τώρα. 

Ακριβώς τα ίδια είπατε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι ο ρόλος σας να με διακόψετε; Είναι ο ρόλος σας; Θα μου 

πείτε τι θα πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε εντός θέματος τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει τίποτα 

από σας για το θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Χασιώτη και ελπίζω .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είστε Γραφείο Τύπου; Τι είστε; Γραμματέας; Τι είστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται από τον κανονισμό κ.Χασιώτη αν είστε εκτός 

θέματος να σας αφαιρώ και το λόγο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Προφανώς σας ενοχλούνε πολύ αυτά που λέω και δε μ' αφήνετε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου, καθόλου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω. 3 λεπτά έχω, 3 λεπτά έχω, αφήστε 

με. Μπαίνει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Για την καθαριότητα. Πριν από 1 μήνα 

περίπου όταν έγιναν οι πρώτες κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ, με αποφάσεις όλων 

των Δημάρχων πανελλαδικά, εκταμιεύτηκαν τα πρώτα χρήματα μετά από καιρό 

για τους Δήμους. Ετσι δεν έγινε; Δεν ήταν μεγάλο το ποσό, εκταμιεύτηκε ένα 

ποσό όμως μετά τις κινητοποιήσεις των Δήμων. Ο Δήμος Ωρωπού ήταν 

απεργοσπάστης. 12 και 13, για την καθαριότητα που κουβεντιάζουμε, και μ' 

αυτά τα αιτήματα, 12 και 13 του Σεπτέμβρη πάλι κινητοποιήσεις όλοι οι 

Δήμαρχοι, που εμείς και πολιτικά αν θέλετε διαφωνούμε μ' αυτούς τους 

Δημάρχους και συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις. Η Δημοτική Αρχή και ο 

κ.Δήμαρχος επέλεξαν να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες τους. Καλά κάνουνε, 

αλλά αυτό δείχνει και τον σκοπό που έχουν από εδώ και πέρα για όλες τις 

υπηρεσίες. Δύο δρόμοι, οι Δήμαρχοι, που συμφωνείτε κ.Δήμαρχε πολιτικά, 

άλλα πράγματα κάνουν σήμερα απ' αυτά που κάνετε εσείς.  

 Αυτά και ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Επί της .. Δεν υπάρχει δευτερολογία σε 

σας κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είμαι η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κ.Πρόεδρε. 

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είστε αρχηγός παράταξης. (γέλιο) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να πω όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή, να 

διευκρινίσω κάτι, επειδή είμαστε "Καλλικρατικός" Δήμος, έχουμε στην εισήγηση 

ότι ας πούμε το Μαρκόπουλο δεν έχει οδηγό. Εχει απορριμματοφόρα, δεν έχει 

οδηγό. Ο Κάλαμος έχει 4 οδηγούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν τομέα 

καθαριότητας Μαρκοπούλου και Καλάμου και να καλυφθούν οι ανάγκες 

Μαρκοπούλου και Καλάμου με το υπάρχον προσωπικό; Δεν μπορούμε να 
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κάνουμε έναν τομέα που να καλύψει τις ανάγκες Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου 

και Αφιδνών; Εναν τομέα να καλύψει τις ανάγκες Αυλώνα και Μαλακάσας κλπ. 

και έναν Ωρωπίων; Νομίζω ότι με τις δυνατότητες που έχουμε, μπορούμε να 

φέρουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, απλώς δεν πιστεύουμε στις 

δυνατότητες μας και δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Μαναβέλη, θα 

σας παρακαλέσω η ψηφοφορία να είναι ονομαστική.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Να' ρθούνε οι κύριοι Σύμβουλοι μέσα για να ψηφίσουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κύριοι συνάδελφοι να προσέλθουν στην αίθουσα.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ηλιάσκος. Ο κ.Φοργιάρης. Ο κ.Παπαγιάννης. Ο κ.Γιαννάς. Ο 

κ.Μακρής. Κυρία Κοντογιάννη. Ο κ.Τσεκρεζής. Ο κ.Δάβρης. Ο κ.Λεμπούσης. Ο 

κ.Λέκκας. Ο κ.Πέππας. Ο κ.Νικολάου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

Ο κ.Ανυφαντής. Ο κ.Βλάχος. Ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Βασιλάκος. Ο κ.Πάντος. Κυρία Μίχα. Ο κ.Λάμπρου. Ο 

κ.Μπόρσης. Ο κ.Σωτήρχος. Ο κ.Τσάδαρης. Ο κ.Μπατζάκας είναι απών. Ο 

κ.Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ρούσσης. Ο κ.Βελτανιώτης.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Δέδες; 
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ΔΕΔΕΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Καραγιάννης. Ο κ.Ζαχαρίας. Ο κ.Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας; 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Τσάκωνας; Ο κ.Κιούσης. Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι 23 ναι, άρα έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. 

Σκάλας Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. 

    

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

 Κύριε Δήμαρχε, δύο λόγια. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δύο λόγια. Το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει κατά την 

συντριπτική του πλειοψηφία. Ελάτε μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Τσεκρεζή και λοιποί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας σεβαστούμε το Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το χωριό μου, το Χαλκούτσι, 

έχει τέτοιους χώρους για αξιοποίηση στην πορεία, που μπορεί να το 

διαφοροποιήσει, όπως έχω πει, από τα πιο όμορφα χωριά στην Αττική. Με 

14.000 συν ΦΠΑ διαμορφώσαμε ένα πάρκινγκ 13 στρέμματα, ακριβώς δίπλα 

στην πλατεία και σήμερα ψηφίζουμε, εκτός των προηγουμένων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τις καλοκαρινές ρυθμίσεις τις εποχιακές που 

κλείνει η πλατεία και απαλαμβάνει ο κόσμος μια αναμόρφωση του οικισμού του 

Χαλκουτσίου της πλατείας, με 99% αποδοχή από τον κόσμο. Είμαι πολύ 

χαρούμενος, με πολύ λίγα λεφτά που βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων αποδεδειγμένα, τεκμηριωμένα. Ομόφωνα η Ποιότητα Ζωής και την 

ευχαριστώ, φέρνει το θέμα εδώ για να το ψηφίσουμε, τις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες είναι πλέον εκεί, κατά το ήμισι είναι θερινής 

περιόδου.  Δηλαδή περίπου από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα κλείνει 

η πλατεία του Χαλκουτσίου, θα παρκάρουνε δίπλα και θα κυκλοφορεί ελεύθερα 

ο κόσμος μέσα στο χώρο αυτόν, ο οποίος είχε τελειώσει βέβαια η πλατεία από 

τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές ένα πάρα πολύ όμορφο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις επί του θέματος κύριοι συνάδελφοι;  

 Κύριε Ρούσση, ορίστε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει προεγκρίνει το Τοπικό Συμβούλιο 

της Σκάλας Ωρωπού Χαλκουτσίου. Υπάρχει η προέγκριση για το συγκεκριμένο; 

Υπάρχει απόφαση;  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 26η 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  89 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση λοιπόν κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αν συναινεί το Σώμα, να συζητήσουμε το 9ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του, είναι η "Εγκριση 

χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού." Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση για τη συζήτηση του θέματος; Το Συμβούλιο εγκρίνει.   

 Κύριοι συνάδελφοι, έχει διανεμηθεί η εισήγηση του θέματος. Απλά 

υπενθυμίζω ότι για το θέμα αυτό έχουμε πάρει δύο αποφάσεις, μια ομόφωνη 

όσον αφορά τη χρήση της παράστασης της αναθηματικής πλάκας του 

Αρχίνοου, όπως τον Αμφιάραο, ομόφωνα λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο .. 

........: Πρόεδρε, όχι ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κάνετε λάθος. Αναφέρομαι στην πρώτη απόφαση που 

συγκροτήθηκε η επιτροπή, που επεξεργάστηκε το σήμα. Ηταν ομόφωνη. 

........: Οχι, δεν ήταν ομόφωνη. Το διευκρινίσαμε αυτό, δεν ήταν ομόφωνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί από το προηγούμενο Συμβούλιο που υπήρχε σαν θέμα 

και κρίναμε ότι να μην ξαναδώσουμε την ίδια εισήγηση, επειδή υπήρχε στα 

χέρια σας. Και η δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 

αφορούσε την καθ' εαυτού έγκριση του σήματος το οποίο ενέκρινε 
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προηγουμένως η επιτροπή, την οποία είχε συστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και 

η οποία ήτανε κατά πλειοψηφία, η έγκριση αυτού του δηλωτικού σήματος, 

μειοψηφούντος του συναδέλφου, του κ.Ανδρέα Λέκκα. Επί της εισηγήσεως 

φαίνεται καθαρά, θα διαβάσω και ένα τμήμα της απόφασης για να τη 

θυμηθούμε, ότι το Συμβούλιο τοπωνυμίων που δεν ενέκρινε αυτή την 

απόφαση, ασχολείται με το τι ακριβώς περιέχει η αναθηματική πλάκα. Δηλαδή 

αν τα πρόσωπα, μάλλον, το πρόσωπο που είναι, που παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 

παράσταση αυτή, αν είναι ο Αρχίνοος, συγνώμη, ο Αμφιάραος ή αν είναι ο 

Ασκληπιός ή αν είναι ο Ιπποκράτης. Σε τέτοια διαδικασία δεν μπήκε το 

Δημοτικό μας Συμβούλιο, ούτε ανεγράφη στην απόφαση του κάτι τέτοιο, 

δηλαδή με άλλα λόγια δεν ασχολήθηκε καν με αυτήν καθ' εαυτήν την, το 

περιεχόμενο της παράστασης της αναθηματικής πλάκας και γι' αυτό νομίζουμε 

ότι η απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών είναι εσφαλμένη.  

 Μάλιστα μέλος του Συμβουλίου Τοπωνυμιών σε τηλεφωνική επικοινωνία 

που είχε με το Δήμαρχο, παρόντος και εμού στην επικοινωνία αυτή, παρεδέχθη 

τρόπον τινά την παράλειψη αυτή και με δική τους προτροπή επανήλθε το θέμα 

για χρήση του συγκεκριμένου δηλωτικού σήματος. Αυτή είναι η ιστορία και η 

εισήγηση, ας το πούμε έτσι, του θέματος. Οι συνάδελφοι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για το ίδιο θέμα. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να 

τοποθετηθούν επί του θέματος, ας το δηλώσουν στο Προεδρείο. 

ΔΕΔΕΣ: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΔΕΔΕΣ: Παραμένουμε δηλαδή στο ίδιο σήμα που είχαμε αποφασίσει την 

προηγούμενη φορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
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ΔΕΔΕΣ: Το ίδιο. Δεν αλλάζε κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. 

ΔΕΔΕΣ: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εχω παρατηρήσει σε διάφορες εκδηλώσεις και 

στο site του Δήμου μας, δεν χρησιμοποιείται το σήμα αυτό και χρησιμοποιείται 

.. Ενα λεπτό. Χρησιμοποιείται ένα άλλο σήμα, το οποίο μας είχε έρθει εδώ πέρα 

από το γραφείο του κ.Δημάρχου αρχικά. Υπάρχει κάποιο θέμα μ' αυτήν την 

περίπτωση; Γιατί γίνεται αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κανένα θέμα. Δεν έχει υπάρξει σήμα, πέραν απ' αυτό που 

προτάθηκε προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών. Επειδή δεν παρακολουθώ το site, 

ό,τι άλλο σήμα υπάρχει, προφανώς είναι ανυπόστατο.  

ΔΕΔΕΣ: Μάλιστα. Ευχαριστώ. 

ΛΕΚΚΑΣ: Και αυτό είναι ανυπόστατο Πρόεδρε και σταμάτα να το στήνεις λίγο 

το παιχνίδι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λέκκα. Τι κάνω, είπατε; Στήνω το παιχνίδι; Εχετε 

όλο το δικαίωμα να διαφωνήσετε και να πείτε, εγώ έχω μια συγκεκριμένη θέση 

και τοποθέτηση και εισήγηση. Δε στήνω κανένα παιχνίδι. Την εισήγηση μου 

στηρίζω προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστε. Αν έχω πει κάτι ανακριβές, πείτε 

το. Βεβαίως, έχετε το λόγο. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει .. ; Μισό 

λεπτό. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις. Αρα λοιπόν, να γράψουμε τον κατάλογο των 

ομιλητών. Είναι ο κ.Βελτανιώτης. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Γιαμαρέλος,  o 

κ.Λέκκας, η κα Βαρνάβα. 

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε το θέμα για το 

δηλωτικό σήμα, ζητήσαμε η πρόταση πρώτα να σταλεί στο Συμβούλιο 

Τοπωνυμιών, για να γνωματεύσει. Αυτό δεν έγινε δεκτό, υποχωρήσαμε, εάν το 

είχαμε κάνει, ίσως να μη βρισκόμαστε σ' αυτήν τη θέση σήμερα. Παρά το 
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γεγονός όμως αυτό εμείς θέλαμε να δοθεί ένα σήμα, αποδεχτήκαμε να είναι το 

σήμα που θα περιείχε τον Αμφιάραο γιατί είναι ο κεντρικός αρχαιολογικός 

χώρος του Δήμου και μ' αυτόν μπήκαμε στον διαγωνισμό. Τώρα, όσον αφορά 

το αποτέλεσμα, από τη στιγμή την οποία εμείς το αποδεχτήκαμε και ήμουνα 

και στην επιτροπή η οποία αποδέχτηκε το σήμα, δεν έχω λόγους τώρα εκ των 

υστέρων να έρθω και να δημιουργήσω πρόβλημα στον διαγωνισμό. 

Οπωσδήποτε οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού έγιναν αποδεκτοί από 

όλους νομίζω, οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα πάλι να έρθουμε να κοιτάμε αν 

είναι ο Αμφιάραος ή δεν είναι. Παρά το γεγονός ότι εγώ και στο προηγούμενο 

Συμβούλιο, όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα και απερρίφθη το σήμα, είπα και σαν 

αρχαιολόγος και σαν φιλόλογος, θεωρώ ότι ισχύει ότι είναι ο Αμφιάραος, δεν το 

αμφιβάλλω, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες, όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί 

υπάρχουν στοιχεία ιστορικά και αρχαιολογικά.  

 Λοιπόν, οπότε εγώ θεωρώ ότι σωστός ήτανε ο όρος όπως 

χρησιμοποιήθηκε, Αμφιαράο, χωρίς να υπάρχει τίποτε, ένα κομμμάτι από την 

πλάκα του Αρχίνοου και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει αποδεκτό 

το σήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επανειλημμένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Βελτανιώτης. 

Κύριε Ρούσση, διευκολύνετε τον συνάδελφο σας. Δεν ακούγεται.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επανειλημμένα σ' αυτήν την αίθουσα έχω 

τοποθετηθεί ότι έχετε ένα πρωτοφανές προτέρημα σαν Δημοτική Αρχή. Ολα τα 

θέματα που είναι ομόφωνα τα καίτε. Τώρα τα καίτε κατά λάθος, τα καίτε γιατί 

κάποιοι έχασαν την πίτα, δεν ξέρω γιατί τα καίτε. Εμείς σαν παράταξη είπαμε, 
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ότι ένα σήμα είναι υποκειμενική άποψη. Συμφωνήσαμε ομόφωνα να γίνει 

επιτροπή. Κάποιοι άνθρωποι, δημότες του Δήμου μας, δούλεψαν και 

παρουσίασαν ένα έργο. Ο κ.Γιαμαρέλος που ορίστηκε υπεύθυνος γι' αυτήν τη 

δουλειά ασχολήθηκε και παρουσίασε μια πρόταση και το Συμβούλιο αυτήν την 

πέρασε ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην πρώτη απόφαση του, ναι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν κ.Πρόεδρε, ποιος ο λόγος που 

αυτή η πρόταση δεν υποστηρίχτηκε από το Δήμο στην επιτροπή, εκεί που πήγε 

να περάσει στην Περιφέρεια; Δεν έπρεπε να υπήρχε εκεί εκ μέρους του Δήμου 

παράσταση; Και δεύτερον, ποιος ο λόγος που δόθηκε τόσο καιρό χώρος σε 

διάφορους κακοπροαίρετους να συκοφαντούν, είτε τον Πρόεδρο της 

επιτροπής, τον κ.Γιαμαρέλο, τον συνάδελφο, είτε τους ανθρώπους αυτούς που 

ασχολήθηκαν αφιλοκερδώς και παρουσίασαν αυτήν τη δουλειά. Λυπάμαι παρα 

πολύ. Γι' αυτόν το λόγο και μόνο θα ψηφίσω λευκό, γιατί είσαστε άξιοι της 

μοίρας σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη για το ότι είμαστε άξιοι της μοίρας 

μας. Δεν δεσμεύει η Δημοτική Αρχή τα Συμβούλια Τοπωνυμιών, είναι 

ανεξάρτητη Υπηρεσία .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, μην παραποιείς τα λόγια μου. Εχεις υποχρέωση να 

παραστείς και να το υποστηρίξεις. Είναι ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήταν ακριβώς ομόφωνη και το Συμβούλιο των Τοπωνυμιών 

δέχθηκε την απόφαση και κάλεσε από μόνο του μόνο τον κ.Λέκκα.  

 Ο κ.Λέκκας έχει το λόγο. Προηγείται ο κ.Λέκκας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη, μη φεύγετε. Μισό λεπτό. Ναι, 

ναι, έχετε δίκιο αλλά επειδή άκουσα κάτι που είπατε. Αμα φεύγετε, εντάξει, δε 

χρειάζεται. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ κ.Πρόεδρε για την 

εισήγηση που κάνατε. Βάζετε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εκείνο που 

θα ήθελα να ρωτήσω, είναι, ο κ.Λέκκας από ποιον ειδοποιήθηκε; Αν η 

ειδοποίηση αυτή ήτανε προφορική ή ήτανε γραπτή και γιατί .. μόνο ο κ.Λέκκας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό γιατί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από ποιον ειδοποιήθηκε. 

Εδώ έχω την απόφαση του Συμβουλίου. Μάλιστα. Διαβάζω, ναι, λέει, 

κ.Γιαμαρέλο, ακολούθως κλήθηκε στη συνεδρίαση. Από το Συμβούλιο 

Τοπωνυμιών. Ναι, με έγγραφο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τον κ.Λέκκα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με έγγραφο του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει επί λέξη: ακολούθως κλήθηκε στη συνεδρίαση και έλαβε το 

λόγο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό κ.Δήμαρχε το επιβεβαιώνετε και εσείς; Οχι λέω, γιατί 

αυτά γράφονται στα πρακτικά. Πείτε μας λοιπόν τι  έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας διαβάζω την απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 

που έχω στα χέρια μου αυτήν τη στιγμή, επί λέξη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, σύμφωνοι, κλήθηκε γιατί ήτανε απ' έξω, του είπανε, 

περάστε μέσα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Πρόεδρε, να πω και εγώ τη γνώμη μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Μπας και ξέρω που καλέστηκα εκεί; 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να ξεκαθαριστεί παρακαλώ από ποιον εκλήθη ο κ.Λέκκας. Από 

το Συμβούλιο Τοπωνυμιών ή από το Δήμαρχο;  

ΛΕΚΚΑΣ: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει στείλει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το Δήμαρχο, σας το ξεκαθαρίζω, δεν ήξερα πότε 

συνεδριάζει, δεν ήξερα τίποτε. Το έμαθα εκ των υστέρων. Σας το ξεκαθαρίζω. 

Δεν καλέστηκε κανένας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ελπίζω κ.Δήμαρχε ότι όταν θα δείτε ότι αυτό που λέτε δεν 

ευσταθεί, θα πάρετε τα μέτρα εκείνα που χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει το 

γραφείο σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Λοιπόν, στις 3.4. ήρθε ένα σήμα, έχει αριθμό πρωτοκόλλου, ήρθε 

στο Δήμο μας και μπορούμε να το δώσουμε και στον κ.Γιαμαρέλο να το δει, ότι 

στις 6.4. γίνεται αυτή η συνεδρίαση και λέει παρακάτω, συνεχίζει, για την 

επικείμενη συζήτηση του θέματος σας στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών 

παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως .. Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τους μειοψηφίσαντες Δημοτικούς Συμβούλους και 

σε λίγο θα βρω και το άλλο χαρτί που λέει για .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. καλέσατε εγγράφως τον κ.Λέκκα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αυτό το χαρτί, το έγγραφο που διαβάζει ο κ.Λέκκας δεν 

έφτασε ποτέ σε μένα. Α, ήρθε στο γραφείο κα Μαναβέλη και δόθηκε; Ε, πείτε 

το γιατί, δεν το θυμάμαι, ναι. Μην κρύβετε το μικρόφωνο, δεν έχουμε να 

κρύψουμε κάτι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να καταγραφεί και η δήλωση της κας Μαναβέλη παρακαλώ. 

Πείτε τα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε, ανοίξτε το μικρόφωνο. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: .. να κληθεί ο Σύμβουλος που μειοψήφισε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι και λέει το χαρτί να κληθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό λέει. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Το κοινοποιήσαμε στον κ.Λέκκα, τον φωνάξαμε. Τώρα δε 

θυμάμαι αν ήτανε εγγράφως ή όχι. Το πήρε το χαρτί .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είστε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαναβέλη; 

Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει περάσει αρκετός καιρός κ.Γιαμαρέλο και ειλικρινά δεν 

θυμάμαι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η κα Μαναβέλη δεν μπορεί να υποκαστήσει τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε, θα το δούμε στο πρωτόκολλο. Θα το δούμε στο 

πρωτόκολλο. Ειλικρινά σας λέω, δεν θυμάμαι.  

 Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κάτσε γιατί έχει περάσει και καιρός τώρα. Τέλος πάντων. Στο τέλος 

καταλήγει η Επιτροπή Τοπωνυμιών ότι ομόφωνα έγινε δεκτό, ότι οι 

επισημάνσεις του υποφαινόμενου αποδεικνύονται βάσιμες και τα μέλη του 

Συμβουλίου Τοπωνυμιών προέβησαν στην ψηφοφορία, οι επισημάνσεις. Οι 

επισημάνσεις είναι, για το ποιος αποτυπώνεται. Εάν η φιγούρα του Ιπποκράτη, 

του Αμφιάραου και μάλιστα τους είχα πει εκεί ή του Woody Allen, δεν με 

πειράζει αυτό, αλλά υπάρχει, αφετέρου έχει αντιρρήσεις επί του συμβολικού 

και του αισθητικού μέρους. Για τις 3 επισημάνσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λέκκα, αν θέλετε 

αυτές οι .. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Οι επισημάνσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επισημάνσεις.  

ΛΕΚΚΑΣ: Ποιες είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  

ΛΕΚΚΑΣ: Λοιπόν, πρώτη επισήμανση, το ποιος απεικονίζεται. Εντάξει, εδώ δεν 

ξέρω να κάνω, δεν, ούτε τον ειδικό μπορώ να κάνω, ακούω τη γνώμη του 

ενός, ακούω τη γνώμη του αλλουνού, τώρα το ποιος απεικονίζεται, γεγονός 

πάντως είναι ότι όλοι μαζί εμείς με μπόλικη αλαζονεία απαξιώσαμε τους 

επιστήμονες, τους αρχαιολόγους και  αποφασίσαμε ότι ξέρουμε περισσότερα 

απ' αυτούς. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Η δεύτερη επισήμανση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά σας αναφέρω αυτό που .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Η δεύτερη επισήμανση είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. ότι δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό στην απόφαση.  

ΛΕΚΚΑΣ: Η δεύτερη επισήμανση είναι η αισθητική του ίδιου του σήματος. 

Εδώ η αισθητική του ωραίου είναι υποκειμενική για τον καθένα μας ξεχωριστά, 

το τι αρέσει στον καθένα και το τι όχι. Το ωραίο, αυτή που είναι αντικειμενική 

όμως είναι η αρμονία. Αυτό το ωραίο αντικείμενο σε σχέση με τον περιβάλλον 

χώρο. Αν βάλουμε το σήμα αυτό με τα θαλασσινά χαρακτηριστικά στην 

πλατεία στα Κιούρκα, στην πλατεία στη Μαλακάσα, στον Αυλώνα, στο 

Καπανδρίτι, θα γελάνε και τα πλατάνια. Η τρίτη επισήμανση είναι ο 

συμβολισμός. Το ερώτημα δηλαδή, το ερώτημα το ποιους αντιπροσωπεύει και 

ποιους εκφράζει τελικά αυτό το δηλωτικό σήμα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα 

σήμα συμβολικά εστιασμένο και προσανατολισμένο στην παράκτια ζώνη και 

μόνο, που αυτομάτως συμβολικά και πάλι χωρίζει και διαιρεί το Δήμο σε δύο 

περιοχές, στην ορεινή ζώνη και στην παράκτια ζώνη και εμείς εστιαζόμαστε 
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μόνο σε μια, στην παράκτια ζώνη. Είναι ένα σήμα που επιβεβαιώνει αυτούς που 

θεωρούν το Δήμο Ωρωπο-κεντρικό, με γυρισμένη την πλάτη στην ορεινή ζώνη. 

 Μ' αυτό το σήμα τα ορεινά χωριά, ο Αυλώνας, τα Κιούρκα, το Συκάμινο, 

η Μαλακάσα, το Καπανδρίτι, ο πάνω Ωρωπός, το Πολυδένδρι, αισθάνονται 

αδικημένα και δικαίως και οι πολίτες τους, πολίτες δεύτερης προτεραιότητας. 

Να μην πω άλλα τώρα γιατί τα άλλα ήτανε λίγο πιο βαριά. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα.  

ΛΕΚΚΑΣ: Τέλος πάντων, κατά λάθος κτίσαμε έναν δικό μας τοίχο, που 

χωρίσαμε τον Ωρωπό σε δύο ζώνες. Αυτό που προτείνουμε και αυτό που  

θέλουμε είναι να φύγει το θαλασσινό σχοινί, σεβόμαστε το ανάγλυφο, τη 

φιγούρα εκεί του ας πούμε του Αμφιάραου, θέλουμε να φύγει το θαλασσινό 

σχοινί, γιατί εστιάζεται μόνο στην παράκτια ζώνη και θέλουμε να φύγει και η 

λέξη Αμφιαράοι, γιατί έχουμε μεγαλώσει ο καθένας στο δικό μας το χωριό με 

διάφορες ιστορίες, με τους προγόνους μας. Για παράδειγμα μιλάγαμε πριν για 

την δωρεάν παιδεία. Να έχετε υπ' όψιν σας ότι η δωρεάν παιδεία έγινε από τον 

Υπουργό, Αντώνη Ζυγομαλά, τον δικό μας Ζυγομαλά. Εχουμε την πρώτη, στον 

Αυλώνα για παράδειγμα, έχουμε την πρώτη διανομή γης, προ Κιλελέρ. Εχουμε 

σημαντικά, έχουμε το .. , τα Κιούρκα έχουνε τον Αμφιάραο, έχουνε τον 

Καλλίμαχο. Δεν μπορεί να δίνουμε προτεραιότητες, εντάξει, βάζουμε την 

αναθηματική φιγούρα και μάλιστα ίσως και συμφωνούμε και με την 

αναθηματική φιγούρα γιατί έχει το άγγιγμα και την βοήθεια που δίνει ο ένας 

στον άλλον και στην ουσία αυτή είναι και η αποστολή του Δήμου, την 

αλληλεγγύη, την εκφράζει αυτό το σήμα αλλά όχι με το Αμφιαράουοι. Δηλαδή 

να φύγει το Αμφιαράουοι και να φύγει και το θαλασσινό σχοινί. Αυτή είναι η 

πρόταση η δικιά μου.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δυό λόγια. Είναι σεβαστές και οι δύο απόψεις. Κατ' αρχάς 

θα έλεγα ότι ταιριάζουν κατά 90%. Απαξ και μένει η πλάκα μέσα, εκφράζεται 

το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κυρίαρχο στοιχείο στο Δήμο μας είναι η 

αναθηματική πλάκα που θυμίζει τον Αμφιάρειο. Τώρα, αν δεν είναι το σχοινί ή 

παραπάνω το αισθητικό μέρος του απ' έξω, είναι λιγότερης και .. σημασίας. 

Ο,τι θέλει ας ψηφίσει το Σώμα, ένα από τις δύο προτάσεις. Και οι δύο είναι 

πάρα πολύ καλές και εκφράζουν την πρώτη απόφαση που είχε πάρει το 

Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα μέσα στο σήμα μας να είναι, να θυμίζει τον 

Αμφιάρειο που κυρίως τον θυμίζει με την αναθηματική πλάκα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή είστε αντίθετος με την εισήγηση, αν 

κατάλαβα καλά. Οχι, με συγχωρείτε, είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μ' αυτά που λέτε εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. είναι το ίδιο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν είναι το ίδιο, κάνετε μεγάλο λάθος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα 90% το σήμα αυτό εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κάνετε μεγάλο λάθος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ημουνα συγκεκριμένος.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κάνετε μεγάλο λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα διαβάσω λιγάκι την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για να θυμηθούμε και κάποια πράγματα γύρω από το σήμα. Θα 

μου επιτρέψετε. Λέει, το συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής πλάκας του 

Αρχίνοου, δε διαβάζω τα υπόλοιπα της αποφάσεως, βρίσκονται σε δεσπόζουσα 

θέση στο κέντρο της εικαστικής σύνθεσης και κάτωθεν αυτής η λέξη 

Αμφιαράουοι, που σημαίνει, στον Αμφιάραο. Δηλαδή, ο Δήμος Ωρωπού 

αφιερώνει πρωτίστως το ιδιαίτερο δηλωτικό του σήμα στον Αμφιάραο και του 

Αμφιαράειου, σύμφωνα με το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης του 
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Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συνδυασμό με τα άλλα στοιχεία της σύνθεσης, 

πυξίδα στραμμένη προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα, ναυτικό σχοινί 

που συμβολίζει και τα γεωγραφικά όρια της χώρας, χρυσαφί χρώμα που 

συμβολίζει και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, υποδηλώνει αφενός μεν τις 

οικουμενικές και πανανθρώπινα αποδεκτές σε αξίες που πηγάζουν από το μύθο 

του Αμφιαράου και το Αμφιαράειο, αφετέρου δε δηλώνει την ισχυρή βούληση 

και τον σθεναρό προσανατολισμό του Δήμου να αναδείξει και να αναγνωρίσει 

το Αμφιαράειο Θεραπευτήριο του Αρχαίου Ωρωπού στην παγκόσμια κοινότητα.  

 Το γράμμα "Ω", το αρχικό γράμμα της λέξης Ωρωπός, περιβάλλει την 

προαναφερθήσα παράσταση με ευστοχία και εικαστική ποιότητα. Η πυξίδα και 

το ναυτικό σχοινί που περιβάλλει τη σύνθεση υποδηλώνουν την πανάρχαια 

ναυτική παράδοση του Δήμου από την εποχή της Γραίας, συμμετοχή στον 

Τρωϊκό Πόλεμο, αποικίες σε Κάτω Ιταλία και άλλα, αλλά και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των κατοίκων. Επιπρόσθετα, σε τοπικό επίπεδο υποδηλώνουν 

τη στροφή του ενδιαφέροντος του "Καλλικρατικού" Δήμου σε όλα τα 

γεωγραφικά του Διαμερίσματα. Τα χρώματα μπλε, πράσινο και χρυσαφί 

αντιστοιχούν στην κυρίαρχη φύση του Δήμου, θάλασσα, καθαρός ουρανός, 

βουνά, καλλιέργειες, ήλιος. Το χρυσαφί υποδηλώνει επίσης το φως του 

Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, που πηγάζει από την ιστορία της περιοχής και 

φωτίζει όλη την οικουμένη. Την φράση "Δήμος του Ωρωπού" σε πεζοκεφαλαία 

της γραμματοσειράς optima. Εδώ θα ήθελα να πω δυό λόγια φίλε Ανδρέα, για 

το Αμφιαράουοι, που πράγματι ο Αρχίνοος αφιέρωσε την αναθηματική πλάκα 

στον Αμφιάραο. Εμείς ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον Αμφιάραο. Εμείς σαν Δήμος Ωρωπού και κάτοικοι αυτής της 

περιοχής, δεν ξέρουμε αν είμαστε και απόγονοι τους, αφιερώνουμε στον 

Αμφιάραο αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι, έχουμε το Αμφιαράειο 
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και όχι τον Αμφιάραο, το οποίο είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, νομίζω 

μοναδικός στο Δήμο μας, που είναι παγκοσμίως γνωστός. Ερχονται εδώ και 

όταν λέω παγκοσμίως γνωστός εννοούμε ότι ανήκει στην παγκόσμια 

κοινότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει Ελληνας που να λέει 

ότι η Επίδαυρος δεν είναι δική του ή η Ακρόπολη δεν είναι δική του ή η 

Κνωσσός ή τόσοι άλλοι σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι που υπάρχουν στη 

χώρα μας. Νομίζω ότι αυτός ο αρχαιολογικός χώρος πρέπει να θυμίζει μέσα από 

τον .. να θυμίζει στον θεατή του σήματος ότι βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου 

μας. Εάν θέλουμε να ξεχάσουμε και εμείς οι ίδιοι και αυτοί που επισκέπτονται 

αυτόν το χώρο ότι το Αμφιαράειο είναι το επίκεντρο του Δήμου Ωρωπού, τότε 

να τη βγάλουμε τη λέξη, αλλά νομίζω ότι θα αδικήσουμε το Δήμο μας.  

 Αυτά. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, μπορώ 

να έχω το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να πω κατ' αρχήν ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο 

η εισήγηση σας και η τοποθέτηση σας. Εκείνο που λείπει από την απόφαση του 

Συμβουλίου Τοπωνυμιών είναι η σαφήνεια της απόφασης και η επαρκής 

τεκμηρίωση της, που πρέπει να βασίζεται στο Νόμο. Πέραν δε τούτου είναι και 

εκτός θέματος. Εκτιμώ ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι μόνο 

απόφαση του Συμβουλίου, έτσι επειδή ήθελε να αποκαταστήσει την αλήθεια 

κλπ., αλλά κάπου έχει βάλει το δαχτυλάκι του και ο κ.Δήμαρχος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι κ.Δήμαρχε, το έχετε βάλει. Φαίνεται, φαίνεται και από την 

τοποθέτηση σας. Λοιπόν, εγώ θέλω γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό το θέμα να γίνει 

ονομαστική ψηφοφορία και επιφυλάσσομαι για οποιεσδήποτε βλάβες έχω 
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υποστεί σαν άτομο, το Συμβούλιο του Ωρωπού και ο Ωρωπός γενικότερα, από 

οποιουσδήποτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά μια πρόταση μόνο προς το Σώμα, συνέχεια αυτών που 

είπα, θεωρώ ότι το Αμφιαράειο, φίλε Ανδρέα, δεν ανήκει ούτε στον Κάλαμο, 

ούτε στον Ωρωπό, ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Πουθενά. Μπορεί να είναι 

στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Καλάμου, αλλά κανένας Ελληνας δε 

δέχεται ότι το Αμφιαράειο είναι του Καλάμου, είναι όλου του Ελληνικού Εθνους 

και του Ελληνικού Πολιτισμού, σύμβολο.  

 Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, εγώ επειδή δε μίλησα, να πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε κ.Λίτσα, δεν .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, η εισήγηση που έχουμε στα χέρια μας μιλάει να κάνουμε 

ένσταση στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών και να υποστηρίξουμε την προηγούμενη 

απόφαση. Τώρα αν μπαίνει θέμα να φύγει το σκοινί, να γίνει κάτι άλλο, μιλάμε 

για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη 

ας πούμε επεξεργασία αυτού του σήματος με καινούργιο αν θέλετε χαρακτικό, 

με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να πάρουμε εδώ απόφαση να βγάλουμε 

το σκοινί και θα βάλουμε τι; Είναι ένα ζήτημα. Εικαστικά να το δούμε θέλουμε 

να υπάρχει ένα σχέδιο, κάτι να το δούμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε αυτήν τη 

στιγμή για αλλαγή σήματος. Πρέπει να αποφασίσουμε. 'Η υποστηρίζουμε αυτό 

το οποίο πήραμε την απόφαση, καλώς ή κακώς για κάποιους, να το δεχτούμε 

και να το υποστηρίξουμε ή το ξεχνάμε και ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε 

ένα άλλο. Νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα και έτσι, αυτή την .. Κάντε 

πρόταση κ.Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι προτάσεις, οι προτάσεις .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα πάμε στη .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακούσουμε όμως, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που 

θέλουν να τοποθετηθούν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, δε διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε νομίζω ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν συζήτησε τη 

μεταφορά των μαθητών να τη λύσουμε, πρέπει να αναλώσει και πάρα πολύ 

χρόνο για ένα τέτοιο θέμα που το έχουμε ψηφίσει και προηγούμενη φορά. Δε 

θέλω να είμαι άδικος για τον φίλο μου τον κ.Λέκκα, αλλά θέλω να του πω ότι ο 

χωρισμός του Δήμου δεν είναι στο σήμα, είναι στην νοοτροπία, αν υπάρχει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ισως. Διοικείς το Δήμο, ψάξτο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το 

σήμα το ψηφίσαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε νομίζω και επίσης εγώ θα 

περιμένω να δω να τιμήσουμε την κοπέλα που το σχεδίασε, την κα Τουτόμη. 

Αυτό περιμένω να δω. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι και από το Καπανδρίτι κ.Λέκκα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ξέρω από που είναι. Απ' όπου και να είναι .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Στον κ.Λέκκα το λέω αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είπατε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Στον κ.Λέκκα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, λέω το εξής λοιπόν, ότι το έχουμε ψηφίσει, άρα δεν μπορούμε 

να αλλάξουμε την ψήφο μας, παρότι και δεν υπάρχει το, αυτά που είπε ο 

κ.Λέκκας, μέσα, και εφόσον το έχουμε ψηφίσει, νομίζω ότι πρέπει να 

τελειώνουμε, να ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξέρω αν, δεν μου αρέσει κιόλας μια 

επιτροπή να αλλάζει μια απόφαση, ομόφωνη περίπου, του Δήμου και γι' αυτόν 
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το λόγο μένουμε σ' αυτό, δίχως να κοιτάμε άλλα και όμως μην ξεχάσετε να 

βραβεύσετε την κοπέλα, αυτή που το σχεδίασε δωρεάν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, δύο λόγια. Και εγώ είμαι, την ίδια άποψη είχα. Δεν μπορεί 

να αλλάξει το σήμα, τώρα να αφαιρέσουμε κάτι, όπως είναι. 'Η θα το 

αποδεχτούμε ή θα το απορρίψουμε και θα ξαναπροκηρύξουμε διαγωνισμό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είπε κανείς .. Η εισήγηση είναι να μην αλλάξει. Τι μας 

ζητάτε; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, επειδή τέθηκε το ζήτημα. Από εκεί και πέρα νομίζω, ας μην τα 

βλέπουμε τα θέματα .. Μισό λεπτό Δήμαρχε, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Ας 

μην τα βλέπουμε τοπικιστικά τα ζητήματα. Ετσι; Εχει και το Καπανδρίτι, έχει 

και ο Αυλώνας, έχει και οι Αφίδνες χώρους αρχαιολογικούς που μπορούσαμε να 

τους είχαμε βάλει σαν σήμα. Συμφωνήσαμε όμως ότι το κεντρικό, ο κεντρικός 

χώρος είναι αυτός, ο οποίος είναι και ο πιο προβεβλημένος. Λοιπόν τώρα, να 

μην το ξαναερχόμαστε πίσω να το συζητάμε το ζήτημα. Από εκεί και πέρα ας 

κάνουμε μια προσπάθεια εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, που βρισκόμαστε 

εδώ, να πετύχουμε αυτήν την ενότητα όσο είναι δυνατόν του "Καλλικρατικού" 

αυτού Δήμου. Δε θα γίνει μέσω του σήματος δηλαδή, αν απορριφθεί ή όχι και 

συμφωνώ, το έχω ξαναπεί μάλιστα ότι πρέπει, επειδή ήτανε εθελοντική η 

προσφορά, η συμμετοχή σ' αυτόν τον διαγωνισμό, δεν έχει αμοιβή καμία, παρά 

μόνο έναν έπαινο και μάλιστα είχαμε πει με τον κ.Γιαμαρέλο, ήταν και δική του 

πρόταση, να γίνει κάποια στιγμή, είτε την Πρωτοχρονιά, όταν κάποια στιγμή 

υπάρχει μια εκδήλωση κεντρική του Δήμου, γιατί εάν γίνονται για εθελοντικά 

πράγματα, δίνεται ένας έπαινος, γίνεται και ένα κίνητρο μετά για να μεγαλώσει 

ο εθελοντισμός και το κίνημα του εθελοντισμού. Δεν πληρώνεται διαφορετικά.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αν μου επιτρέπετε, επειδή η κα Βαρνάβα αναφέρθηκε στο 

όνομα μου, θα ήθελα για να καλέσουμε την κυρία που φιλοτέχνησε το σήμα, 

πρώτα απ' όλα να της ζητήσουμε συγνώμη κ.Δήμαρχε, διότι κάποιοι δικοί σας 

συνεργάτες έχουνε επιθετεί στην κυρία αυτή και την έχουνε εξευτελίσει. 

Λοιπόν, επαγγελματικά εννοώ. Λοιπόν, θα ζητήσετε πρώτα συγνώμη και μετά 

θα την καλέσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσωπικά ζητάω συγνώμη όταν έχω κάνει κάτι. Δεν έχω 

επιβάλλει σε κάνεναν συνεργάτη μου να ασχοληθεί ή να γράψει κάτι για το 

σήμα ποτέ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ο Γραμμένος είναι συνεργάτης σας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω τι έχω κάνει με τους συνεργάτες μου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ρωτάω, ο κ.Γραμμένος είναι συνεργάτης σας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ε, αυτός τα έχει γράψει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν τα έχει γράψει αυτός με αποδείξεις, εκ μέρους του 

Δημάρχου, έχω την ευθύνη. Εάν τα έχει γράψει σαν άτομο ή σαν πολίτης, σαν 

οτιδήποτε άλλο, δεν έχω την ευθύνη εγώ. Μα, σας παρακαλώ. Είναι έτσι 

ακριβώς. Εμένα με εκπροσωπεί στο Δημαρχείο σαν συνεργάτης και του 

επιβάλλω τι θα κάνει, αυτή τη δουλειά και την άλλη, εκεί έχω την ευθύνη.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα, σήμερα η είσηγηση, σήμερα η εισήγηση .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ομως αυτά είχανε γραφτεί στο δικό σας blog από τον κ.Γραμμένο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα η είσηγηση η οποία φέρνει ο Δήμος διαψεύδει όλα αυτά. 

Τώρα, αν κάποιος συνάδελφος από τη συμπολίτευση ή την μειοψηφία φέρνει 

μια άλλη πρόταση, δεν μπορώ εγώ να την σταματήσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε φύγει λίγο από το 

θέμα. Το θέμα ήτανε εάν θα προσφύγουμε ως ένσταση, κάνοντας ένσταση 

στην απόφαση αυτή της Επιτροπής Σημάτων. Είχαν εκτεθεί από την παράταξη 

μας στο αρχικό Συμβούλιο οι ενστάσεις επί του σήματος από την εισηγήτρια 

μας τότε, την κα Μαργέτα, που απόψε για προσωπικούς λόγους απουσιάζει. 

Είχαμε τονίσει ότι δεν θα περάσει από την Επιτροπή, όμως παρόλα αυτά είχαμε 

δεχθεί να στηρίξουμε την απόφαση εφόσον ήτανε των περισσοτέρων, της 

πλειοψηφίας του Συμβουλίου και βασιζόμενοι σ' αυτήν την παρέμβαση μας 

τότε, η παρέμβαση μας, συγνώμη, τότε ήταν όχι μόνο ως προς την 

αναθηματική πλάκα αλλά και όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος ο κ.Λέκκας, 

και ως προς το ναυτικό σκοινί που περιβάλλει την αναθηματική πλάκα, την 

πυξίδα κλπ. Πέραν αυτού, εφόσον υπήρξε η επιτροπή που κατέληξε σ' αυτήν 

την πρόταση ήμασταν και εμείς αναγκασμένοι να ψηφίσουμε την πρόταση ως 

ενιαίου του, ως στήριξη της ομοφωνίας του Δήμου. 

 Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να έρθουμε, παρότι διαφωνήσαμε και τότε 

και ίσως διαφωνούμε ακόμα και σήμερα, να έρθουμε να μη στηρίξουμε την 

ένσταση που πρέπει ο Δήμος να κάνει για να έχουμε μια οριστική απάντηση. Αν 

και πολύ φοβάμαι κ.Γιαμαρέλο ότι στο τέλος, εάν η τελική απόφαση και της 

επιτροπής που θα συγκληθεί για την ένσταση, είναι απορριπτική, φοβάμαι ότι 

θα πρέπει να αλλάξει. Εν μέρει, εν συνόλω, θα το κρίνουμε πάλι. Παρόλα αυτά 

είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την πρόταση του Συμβουλίου 

του αρχικού, του προγουμένου και να προσφύγουμε στην ένσταση επί της 

διαδικασίας που ακολούθησε η Επιτροπή Σημάτων.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τελειώσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό. Επειδή αναφέρθηκε σε μένα ο κ.Τσάκωνας, θα 

ήθελα να πω κ.Τσάκωνα ότι το τι απεφάνθη το Συμβούλιο, είναι κάτι το οποίο 

ορθώς το έθεσε και ο Πρόεδρος, ήτανε εκτός αντικειμένου. Δηλαδή η θέση που 

πήρε το Συμβούλιο ήταν τελείως ξεκάρφωτη. Ετσι; Επειτα θα ήθελα να πω ότι 

η απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι, να έχει σαφήνεια, να είναι 

επαρκώς αιτιολογημένη και να στηρίζεται και στο Νόμο. Δε νομίζω ότι μπορεί 

να μας στερήσει κανένας το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την παράσταση 

αυτή που βρέθηκε στο Αμφιαράειο και αποτελεί στοιχείο που σχετίζεται με την 

ιστορία και την μυθολογία της περιοχής μας. Δεν μπορεί κανένας να το κάνει 

αυτό.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Γιαμαρέλο - συγνώμη κ.Πρόεδρε - μια φράση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, συμφωνώντας σε όλα αυτά που λέτε, γι' αυτό 

συμφωνούμε να προσφύγουμε στην Επιτροπή, να κάνουμε ένσταση εναντίον 

της αποφάσεως που πήρε η 3μελής Επιτροπή Σημάτων. Και για ένα λόγο 

ακόμα, αυτό που λέμε αναθηματική πλάκα, τι παριστάνει, την παράσταση της, 

εκεί είναι η διαφωνία μας. Αν είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μπαίνουμε σ' αυτό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μα εμείς στην προκήρυξη δεν είπαμε ότι αυτός είναι ο 

Αμφιάραος, είπαμε ότι απ' αυτήν την .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οκ, συμφωνούμε, συμφωνούμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οπότε δεν έχω λόγο. Συμφωνώ με σας ακριβώς σ' αυτήν την 

τοποθέτηση που κάνετε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρωτού πάμε στην ψηφοφορία, μήπως ο φίλος ο Ανδρέας θέλει 

να προσθέσει κάτι;  

ΛΕΚΚΑΣ: Τέλος πάντων, απλά να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή με το 

σήμα, που έγινε αυτή η ιστορία με το σήμα, υπάρχει κόσμος πολύ 

δυσαρεστημένος. Εχει πληγωθεί η υπερηφάνεια του και εμείς κάνουμε τα 

στραβά μάτια τώρα και είμαστε, και δυστυχώς είμαστε, βλέπω μερικούς από 

μας διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα και συνεχίζουμε σε έναν δρόμο που 

τελικά δεν το θεωρώ δίκαιο, να μην το πω εθελοτυφλούμε και έχουμε τελικά 

πολίτες δύο προτεραιοτήτων. Αν θέλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να δείξουμε 

αυτή τη διάθεση, ο καθένας θα αποφασίσει. Τέλος πάντων, η δικιά μου η 

πρόταση είναι, σύμφωνα με τις επισημάνσεις που κάναμε και σ' αυτήν την 

Επιτροπή, έχει να κάνει με την αισθητική, οπότε να φύγει το θαλασσινό σκοινί 

γιατί δεν εναρμονίζεται στο περιβάλλον χώρο που τα τοποθετηθεί, το ναυτικό 

σκοινί και το Αμφιάραο και το συμβολικό του χαρακτήρα να φύγει η λέξη 

Αμφιάραο, Αμφιαράουοι, γιατί υπάρχουνε και άλλα μέρη με την ανάλογη 

ιστορία, τα οποία νιώθουνε ριγμένα.  

 Τέλος, επιδίωξα να βρω την κοπέλα αυτή, την Τοτόμη, η αλήθεια είναι 

ότι άργησα ή δεν επιδίωξα με σθένος. Δεν ξέρω, δεν ήξερα αν ήθελε να μου  

μιλήσει κιόλας και προτείνω σ' αυτήν την κοπέλα, γιατί έχω μάθει ότι έχει κάνει 

και άλλα σχέδια, η ίδια η κοπέλα να προσαρμόσει το σήμα βγάζοντας το 

ναυτικό σκοινί και το Αμφιαράουοι. Η ίδια κοπέλα πάλι και δικαίως να 

βραβευτεί για τη δουλειά της. Αυτά. Ελπίζω να κρίνουμε δίκαια για όλο το 

Δήμο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ θεωρώ ναι. Αυτή είναι η πρόταση, ότι να φύγει και να φέρει η 

Τοτόμη, να φέρει σήμα χωρίς το ναυτικό σκοινί και τη λέξη Αμφιαράουοι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εάν .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω κάτι; Συγκεκριμένα, επειδή ήμουνα στην επιτροπή, δεν 

έφερε ένα σήμα, μπορεί να είναι 30 σήματα που έχουνε έρθει από την κυρία 

Τοτόμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η επιτροπή το επέλεξε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Η επιτροπή επέλεξε αυτό. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε 

ξαναβάζουμε όλα τα σήματα τα 30 κάτω και τα ξαναεπιλέγουμε. 

ΛΕΚΚΑΣ:  Και βέβαια δεν είναι κανένας από μας .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είστε άξιος συγχαρητηρίων, διότι ο μόνος από τους 41 θέλετε 

να επιβάλλετε τη θέληση σας. Λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε ποιον μιλάτε; Σε μένα ή σε καθρέπτη τώρα; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ. Εσείς πήγατε στο Συμβούλιο και 

ανατρέψατε την άποψη των 40 και δεν είχατε το φιλότιμο να πείτε, για 

καθίστε, υπάρχουν και άλλοι 40 εδώ πέρα. Να έρθει ένας εκπρόσωπος. 

ΛΕΚΚΑΣ: Τα ακούτε, τώρα τα ακούτε αυτά που λέτε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τα ακούω .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εχετε δείξει μια συμπεριφορά 1,5 χρόνο, συγκεκριμένη .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τα ακούω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, δε βοηθάει τώρα. Να πάμε στην ψηφοφορία να 

αποφασίσει το Σώμα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και σας λέω και σας λέω ότι και από το Καπανδρίτι και από τον 

Αυλώνα κλπ. υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση κύριοι συνάδελφοι προς το Σώμα είναι η έγκριση του 

συγκεκριμένου σήματος. Εάν δεν εγκριθεί η εισήγηση αυτή από το Σώμα, τότε 
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μπορούμε να πάμε σε άλλες προτάσεις, σαν αυτή που εισηγείται ο κ.Λέκκας. 

Επί της εισηγήσεως, ναι. Αν είναι δεκτή ή όχι. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; 

Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν εγκριθεί η εισήγηση, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το 

Σώμα να αποφασίσει για συγκεκριμένη πρόταση αν θα δούμε συνολική 

πρόταση άλλη. Αρα οι δύο προτάσεις. Ωραία.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. να μη γίνει καινούργια επιλογή από τα 30 σήματα που μας 

έφερε. Δεν υπάρχει λόγος να το κουτσουρέψουμε το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις τώρα και αρχίζει ένας 

φαύλος κύκλος. Ο συνάδελφος ο κ.Λέκκας λέει να αφαιρεθούν κάποια 

πράγματα από το σήμα, άλλοι συνάδελφοι εισηγούνται άλλα πράγματα και είναι 

λογικό να υπάρξουν ένα σωρό προτάσεις.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Η εισήγηση στο αναβληθέν θέμα της προηγούμενης φοράς ήτανε 

αν θα κάνουμε ένσταση ή όχι. Δεν ήταν αν θα αλλάξουμε ή όχι σήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει αλλάξει ο τίτλος του θέματος κ.Τσάκωνα. Δεν έχει 

αλλάξει. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Διάβασε την εισήγηση που είχαμε. Για να κάνουμε ένσταση ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, ναι. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ετσι. Οχι για να αλλάξουμε ή όχι το σήμα απόψε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η εισήγηση. Από εκεί και πέρα αν δεν την δεχτεί το 

Σώμα τότε μπορούμε να δούμε .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ποιο; Για να κάνουμε ένσταση; Τη δεχόμαστε την ένσταση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε άλλη. Πρέπει να ξαναποφασίσουμε. Ας αποφασίσει 

το Σώμα κ.Λέκκα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να γίνει παρακαλώ κ.Πρόεδρε ονομαστική ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αποφασίσει το Σώμα αν εγκρίνει την εισήγηση ή όχι. Από εκεί 

και πέρα επειδή πέφτουν στο τραπέζι πάρα πολλές προτάσεις, το θέμα 

αναγκαστικά θα ξανασυζητηθεί.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ξαναέρθει, να ξαναέρθει πάλι το σήμα, από τα άλλα 30 που έχει 

να επιλέξουμε ένα άλλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε κα Βαρνάβα, αυτό είναι τελείως αυθαίρετο που 

λέτε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: 'Η θα γίνει αυτό ή θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Προτείνω να τεθεί ξεκάθαρο πάνω σε τι θα ψηφίσουμε και να γίνει 

ονομαστική ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε να κάνουμε .. 

ΔΕΔΕΣ: Ξεκάθαρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω. Το Σώμα ψηφίζει το αν εγκρίνει τη συγκεκριμένη 

εισήγηση. Από εκεί και πέρα αν δεν εγκριθεί η εισήγηση, νομίζω ότι το θέμα 

πρέπει να ξανασυζητηθεί γιατί προτάσεις είναι πολλές. Προσωπικά εγώ 
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ανέφερα ότι διαφωνώ να φύγει η λέξη Αμφιαράουοι, για παράδειγμα. Ετσι; 

Ανοίγει μια πολύ μεγάλη γκάμα προτάσεων, να το πω έτσι.  

 Λοιπόν, κα Μαναβέλη, ας ψηφίσουν οι συνάδελφοι επί της εισηγήσεως. 

Ναι, όσοι δέχονται την εισήγηση, όχι, όσοι δεν τη δέχονται.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ καταλαβαίνω, από τα λεγόμενα του κ.Λέκκα, ότι υπάρχει 

ένας προβληματισμός ο οποίος είναι έντονα τοπικιστικός. Ετσι; Και αυτό το 

πράγμα πρέπει να το λάβουμε υπ' όψιν μας, πέρα από το αν εμείς έχουμε πάρει 

κάποιες αποφάσεις, οι οποίες και προσωπικά αλλά και στο σύνολο μας 

δεσμεύουνε, και πρέπει αυτό το πράγμα να το αναλογιστούμε. Δεν είναι 

δηλαδή κάτι το υπερβολικό. Ενα σήμα είναι το οποίο θα είναι ένα σήμα. Αύριο 

θα έρθει ένας άλλος Δήμαρχος και να πει, δεν μου αρέσει αυτό το σήμα και 

φεύγει. Γιατί λοιπόν .. Οχι, ακριβώς έτσι είναι όπως το λέω, ακριβώς. Γιατί εμείς 

δεν αλλάξαμε το σήμα του Δήμου Ωρωπίων; 'Η αύριο, σου λέω, έρχεται 

κάποιος άλλος και λέει, εγώ αναγνωρίζω μιαν άλλη αναγκαιότητα και φτιάχνω 

ένα άλλο σήμα. Ο,τι θέλει μπορεί να πει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι 

κάτι που να σε δεσμεύει για μια ζωή. Μην τρελαθούμε και τελείως. Από τη 

στιγμή, όχι όμως, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, δεν 

υπάρχει λόγος να καθόμαστε να συζητάμε, πάμε σε μια νέα επιλογή η οποία να 

μας εκφράζει όλους. Δεν είναι κάτι δεσμευτικό.  

 Εγώ μπορεί να έχω μια άλλη γνώμη για τον Αμφιάραο, η κα Βαρνάβα να 

έχει κάτι άλλο, άλλος να λέει, όπως είπε αυτό το Συμβούλιο Τοπωνυμίων, ότι 

αυτός δεν είναι ο Αμφιάραος, είναι ο Ασκληπιός. Δηλαδή ποιο είναι το 

πρόβλημα; Πάμε σε μια άλλη διαδικασία επιλογής, έχουμε φάει 1,5 χρόνο, ας 

φάμε άλλους 2 μήνες. Τι έγινε δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το αποφασίσει το Σώμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εμένα αυτή είναι η άποψη μου Πρόεδρε και αυτό προτείνω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν το Σώμα δεν δεχθεί την εισήγηση, θα πάμε στην επιλογή που 

λέτε. Δεν έχουμε κάτι άλλο.    

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, αν μου επιτρέπετε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, να τελειώσω. Εάν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το 

πρόβλημα, εάν το αναγνωρίζουμε, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο 

θίγει, συγνώμη Ελένη, το οποίο θίγει κάποιες περιοχές για τον 'α' ή 'β' λόγο, 

δικαίως ή αδίκως, ας πάμε σε μια νέα επιλογή, η οποία θα έχει μια πλειοψηφική 

αποδοχή. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή το μεγάλο; Εστω και αν θίγομαι εγώ 

ή ο κ.Λέκκας ή ο κ.Γιαμαρέλος ή ο Δήμαρχος ο ίδιος. Τι σημασία έχει αυτό;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λοιπόν, ένα λεπτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, θα πω στον φίλο Βαγγέλη ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη 

διαδικασία. Εχει γίνει μια συγκεκριμένη εισήγηση προς το Σώμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είπα, είπα ότι μπορεί να είμαστε και ανακόλουθοι με τη 

διαδικασία, το είπα, αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι να αποφασίσουμε αυτήν τη στιγμή δηλαδή; Βάζουμε 

πρόταση αν δέχεται το Σώμα να πάμε στην αρχή από το σήμα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ε, αφού αυτό έγινε και με την κα Βαρνάβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να διαφωνήσει το Σώμα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, κ.Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ αυτό είπα. Ωραία, δε θίγεται κανένας, ούτε ντροπιάζεται 

κάποιος. Προς Θεού. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, δέχεστε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ακούω. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δέχεστε ότι η αναθηματική πλάκα του Αρχίνου δεν έχει σχέση 

με την ιστορία και την μυθολογία .. ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι φυσικά, όχι κ.Γιαμαρέλο, μην τα λέτε αυτά σε μένα και το 

ξέρετε. Οχι φυσικά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρακαλώ. Δέχεστε λοιπόν, σχεδόν ομόφωνη απόφαση του 

Συμβουλίου με μια αυθαίρετη ας πούμε εκτίμηση του θέματος από το 

Συμβούλιο  .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα δεν αναφέρθηκα σ' αυτό καθόλου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. ότι δεν πρέπει να κάνουμε ένσταση;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να κάνουμε ένσταση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τουλάχιστον για την τιμή, για την τιμή του Συμβουλίου.. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να κάνουμε ένσταση. Κύριε Γιαμαρέλο, άλλο είπα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. οφείλουμε να το κάνουμε. Και οι κύριοι αυτοί πρέπει να είναι 

πολύ προσεκτικοί. Εάν ένας γιατρός αντιμετωπίσει έναν ασθενή και του 

προκαλέσει βλάβη εσείς κ.Δήμαρχε ξέρετε τι θα πάθει. Το ίδιο πρέπει να πάθει 

και η Επιτροπή.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, άλλο είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, ας μην επανερχόμαστε τώρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν αναφέρθηκα στο αν το Συμβούλιο Τοπωνυμιών αναγνωρίζει 

αν είναι ο Αμφιάραος .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λοιπόν, αυτή την ώρα, αυτή την ώρα θίγεται η τιμή και η 

αξιοπρέπεια του τόπου μας και του Συμβουλίου. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα, δεν αναφέρθηκα σ' αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση.  
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν αναφέρθηκα σ' αυτό και το λέτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, κ.Ηλιάσκο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αλλά δέχεστε με μεγάλη ευκολία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πάμε σε ψηφοφορία Πρόεδρε, να τελειώνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφίζουμε αν το Σώμα εγκρίνει την εισήγηση ή όχι. 

Κάθε συνάδελφος τοποθετείται επ' αυτού.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι ή όχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι ή όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ή όχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οχι τοποθετήσεις. Λοιπόν, ο κ.Ηλιάσκος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όχι.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οχι. Ο κ.Φοργιάρης, ο κ.Φοργιάρης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκάθαρα κύριοι συνάδελφοι.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Παπαγιάννης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που είναι ο κ.Παπαγιάννης; 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι και θα προτείνω τα Τοπικά Συμβούλια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χρειάζεται. Θα συζητηθεί κ.Παπαγιάννη. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τα Τοπικά Συμβούλια, να δοθεί στα Τοπικά Συμβούλια και 

κάθε Τοπικό να φέρει την πρόταση του.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, ο κ.Γιαννάς. 

ΓΙΑΝΝΑΣ: Οχι. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Μακρής όχι. Η κα Κοντογιάννη. Ο κ.Τσεκρεζής όχι. Λίγο 

δυνατά. Ο κ.Δάβρης. Αποχώρησε; Ο κ.Λεμπούσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λεμπούσης; Εχει αποχωρήσει ο κ.Λεμπούσης. Που, εδώ 

είναι; Ε ναι αλλά πρέπει να ψηφίσει.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας; Ο κ.Πέππας. Ο κ.Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ανυφαντής όχι. Ο κ.Βλάχος όχι. Ο κ.Γιαμαρέλος ναι. Ο 

κ.Βασιλάκος. Ο κ.Πάντος. Η κα Μίχα. 

ΜΙΧΑ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λάμπρου. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Μπόρσης. Ο κ.Σωτήρχος. Ο κ.Τσάδαρης. Οχι; Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα ψηφίσω αυτό που ψήφισα και την προηγούμενη φορά. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι δηλαδή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ρούσσης. Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Παρών είπα. Παρών για τη μεθόδευση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χρειάζονται εξηγήσεις. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ασφαλώς ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Καραγιάννης. Ο κ.Ζαχαρίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ασφαλώς όχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Καλύβας. Η κα Βαρνάβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑΒΑ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας όχι. Ο κ.Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι, μένοντας στην πρότερη απόφαση.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Κιούσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι και συμφωνώ με τον κ.Παπαγιάννη να πάει στα Τοπικά 

Συμβούλια. Να ζητηθεί η γνώμη των Τοπικών Συμβουλίων. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι γιατί θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις που 

παίρνουμε με μεγάλη πλειοψηφία.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι 19 όχι και τα ναι είναι .. Είναι 19 όχι και 11 ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 όχι προς την εισήγηση λοιπόν και 11 ναι. Αρα το θέμα του 

δηλωτικού σήματος του Δήμου θα επανέρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εξυπακούεται κ.Πρόεδρε ότι ο κάθε Σύμβουλος μπορεί από 

εδώ και πέρα αυτό το θέμα που χειρίστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών να το 

φέρει τη Βουλή των Ελλήνων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι δικαίωμα κάθε Ελληνα πολίτη.  
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου του 

Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι 

είναι το υπ' αριθμόν 3.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι προσπαθούμε να 

οργανώσουμε για το Δήμο μας, για τον πολίτη μας, το ακτινολογικό ιατρείο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο απεδέχθη βέβαια ομόφωνα 

την προηγούμενη, σε προηγούμενο Συμβούλιο. Το παραχωρούμε στην ΚΕΔΩ 

σαν Κοινωφελή Επιχείρηση, γιατί είναι ένα κομμάτι δομής υγείας και κοινωνικής 

πρόνοιας η προσφορά ακτινολογικού ιατρείου και υπέρηχο στους δημότες μας, 

γιατί μπορεί να το χειριστεί βέβαια στην πορεία πιο ευέλικτα και να καταφέρει 

να ξεπεράσει τις γραφειοκρατίες πιο εύκολα. Και το παραχωρούμε στην ΚΕΔΩ 

ακριβώς για να το λειτουργήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει .. ; Λοιπόν, ο κ.Λίτσας, βλέπω αρκετές τοποθετήσεις, ο 

κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Βελτανιώτης;  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να πω το εξής: πιστεύω ότι είναι παράλογο να 

έχουν έρθει πολίτες από την Ιπποκράτειο που δεν έχουνε νερό και εμείς να 

συζητάμε θέματα που τα θεωρώ πολύ δευτερεύοντα σημασίας. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, από τον κόσμο που δεν έχει να πιει νερό εγώ 

αισθάνομαι υπεύθυνος και υπόλογος γιατί δεν έχετε κάνει κάτι να τους βάλετε 

να πιούνε νερό. Γι' αυτό και μόνο. Νερό δεν έχουνε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δευτερεύον το θέμα υγείας; Ακτινολογικού και υπέρηχου στο 

Δήμο μας; Το πρωτοποριακό αυτό ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Το θέμα υγείας είναι και θέμα υποκρισίας και είναι και θέμα, κ.Λέκκα, 

ελάτε λίγο να δείτε πως γίνεται ο διαχωρισμός του Δήμου στα δύο, όταν το ίδιο 

Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το συγκεκριμένο μηχάνημα του υπέρηχου να πάει 

εκεί που είναι οι γιατροί στο Καπανδρίτι, εσείς κ.Δήμαρχε θέλετε να κάνουμε 

νέο ιατρείο στον Ωρωπό. Εκεί υπάρχει ο γιατρός και δεν υπάρχει το μηχάνημα 

και οι πολίτες μας πάνε και πληρώνουνε έξω εξετάσεις. Το είπαμε εδώ πέρα, το 

πρότεινα, το δεχτήκατε και σήμερα λέτε, θα κάνετε άλλο στον Ωρωπό. Αυτός 

είναι ο Δήμος που πρεσβεύετε, η ηθική, η πραγματική σας υπόσταση αυτή 

είναι. Αλλα λέγατε τότε, άλλα λέτε τώρα, άλλα θέλετε να κάνετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι μακριά .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Εγώ είμαι μακριά νυχτωμένος, αλλά ειλικρινά θα 

δούνε και κάποιοι ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζετε μέχρι σήμερα. Νερό 

δεν έχουνε, είναι πιο σημαντικό θέμα η υγεία, λες και θα λύσετε το πρόβλημα 

της υγείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εξίσου σημαντικά κ.Λίτσα .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα πάρει νερό η Ιπποκράτειος επειδή είναι 3ο θέμα, το 

επόμενο; 

ΛΙΤΣΑΣ: 7ο είναι η Ιπποκράτειος. 7ο είναι.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε ναι και τι; Δε θέλουμε να πάρει νερό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα το έβαζα πρώτο. Εγώ δε θα έβαζα τις απευθείας αναθέσεις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τελειώνετε γρήγορα το θέμα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω τον λόγο ή τον έχετε εσείς; Αν έχετε εσείς τον λόγο εσείς, 

κλείνω το μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα, αλλά ελάτε στο θέμα. Αν εγκρίνετε την 

παραχώρηση στην ΚΕΔΩ ή όχι, γιατί κουβεντιάζουμε σε κάθε θέμα επί παντός 

επιστητού.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν έχουμε πάρει μια απόφαση την οποία την αλλάζετε. 

Είπαμε, το συγκεκριμένο μηχάνημα να πάει στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου 

που υπάρχει γιατρός. Εσείς .. Σας παρακαλώ έχουμε τέτοια απόφαση. Εάν 

θέλετε να δημιουργήσουμε και κάτι τέτοιο στον Ωρωπό, εγώ πρώτος προτείνω 

να πάμε να το αγοράσουμε, να το ψηφίσουμε, να κάνουμε και ένα στον 

Ωρωπό. Πρώτος το λέω αυτό. Δεν είμαι κατά του Ωρωπού και υπέρ του 

Καπανδριτίου, αλλά εφόσον εκεί υπάρχει γιατρός και δεν υπάρχει το μηχάνημα 

να στείλουμε και εγκαταστάσεις και ολόκληρο Κέντρο Υγείας, να στείλουμε το 

ριμάδι το μηχάνημα εκεί, να εξυπηρετηθούν οι πολίτες του Δήμου, του Δήμου 

Ωρωπού, έχουνε δικαίωμα να πάνε και οι Ωρωπιώτες εκεί και εάν έχουμε τη 

δυνατότητα κ.Δήμαρχε, εμείς που δεν καταφέραμε να φέρουμε ένα γιατρό να 

γράφει τα φάρμακα στην περιοχή, εμείς που λέγαμε, πολλοί από σας, όχι εγώ, 

ότι θα κάνετε νοσοκομεία και δεν έχει γίνει τίποτα στην υγεία, έχει ριμαχτεί η 

υγεία από την κυβέρνηση, όχι από σας, λυπάμαι πάρα πολύ.  

 Μακάρι η ΚΕΔΩ να φέρει και ένα και δύο και τρεις γιατρούς και εγώ θα 

το ψηφίσω πρώτος. Ομως, να υπάρχει το μηχάνημα και να υπάρχει γιατρός 

στο Καπανδρίτι, αλλά επειδή είναι Καπανδρίτι, να μην το πηγαίνουμε εκεί, μα, 

δεσμευτήκατε, είναι γραμμένο στα πρακτικά. Την προηγούμενη φορά τα είχα 
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φέρει, σήμερα δεν το έχω μαζί μου, που δεχθήκατε, ναι, εφόσον υπάρχει 

γιατρός και δεν υπάρχει το μηχάνημα, να πάει στο Καπανδρίτι. Θέλετε να 

κάνουμε και στον Ωρωπό; Στο επόμενο θέμα από τώρα έχετε την 

συγκατάβαση της παράταξης να γίνει και ένα στον Ωρωπό, αλλά είναι 

παράλογο να το πάρετε και να είναι στο, μέχρι να βρείτε γιατρό, μέχρι να έρθει 

γιατρός, και από την άλλη να υπάρχει και γιατρός και να μην υπάρχει το 

μηχάνημα και να του λένε, πήγαινε έξω και δώσε πενηντάρικο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη λίγο Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχουν και τα πρακτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε, ναι, έχετε μιλήσει με το Κέντρο Υγείας; Εχει έλλειψη και 

θέλει, θα λειτουργεί άμα το πάμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Το είχα πει κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε μιλήσει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Βεβαίως έχω μιλήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχετε εξαντλήσει το θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα κ.Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα επομένως παίρνουμε μια απόφαση να παραχωρήσουμε 

στην ΚΕΔΩ το ακτινολογικό ιατρείο και θα το δούμε αυτό κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ΚΕΔΩ πηγαίνει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Την προηγούμενη φορά το δεχθήκατε κ.Δήμαρχε αυτό που είπαμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραχωρούμε στην ΚΕΔΩ να λειτουργήσει το ακτινολογικό.. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Θα λειτουργήσει πως κ.Δήμαρχε στην ΚΕΔΩ; Θα πάτε εσείς να 

βγάλετε ακτινογραφίες; Πως; Με σύμβαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, η ΚΕΔΩ, να συνεννοούμαστε, δε σημαίνει τόπος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΚΕΔΩ είναι επιχείρηση ολόκληρου του Δήμου.  

 Κύριε Χασιώτη. Η ΚΕΔΩ δε σημαίνει τόπος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά το ζητούμενο δεν είναι ένα μηχάνημα 12.000 ευρώ που 

κάνει το υπέρηχο το κινητό που κληρονομήσαμε από ένα ακτινολογικό ιατρείο. 

Δε είναι ανάγκη να φωνάζετε. Θα την βρούμε την άκρη. Αρκεί, θα έρθω σε 

επαφή με το Κέντρο Υγείας και θα σας απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο τι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω, μα δεν μπορώ να σας πω ότι θα λειτουγήσει στο 

Κέντρο Υγείας. Εχω επαναλάβει τη θέση μου για το Κέντρο Υγείας. Το Κέντρο 

Υγείας Καπανδριτίου δυστυχώς υπολειτουργεί σε σημείο πάρα πολύ μεγάλο σε 

πολλούς τομείς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε πόσο καιρό θα λειτουργήσει στον Ωρωπό .. ; 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, επιτέλους. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας δόθηκε ο λόγος, θα δευτερολογήσετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εντάξει. Δε θα γράψετε τίποτα στα πρακτικά. Παρακαλώ. 

Αφήστε κ.Λίτσα, αφήστε κ.Λίτσα τις εξάρσεις.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Στο Κέντρο Υγείας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις ίδιες ευαισθησίες έχουν όλοι οι συνάδελφοι κ.Λίτσα, 

ηρεμήστε. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλα λέγατε την προηγούμενη φορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα το δω, θα το δω αυτό το θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα η απάντηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας δόθηκε απάντηση. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα, η απάντηση του κ.Δήμαρχου ήταν αποστομωτική. Πως θα 

λειτουργήσει αυτό το ιατρείο και είπε ο κ.Δήμαρχος με σύμβαση. Μετά λέτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μετά μας λέτε ότι κουράζω, ότι κουράζω επαναλαμβάνοντας.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προσλάβουμε μόνιμο γιατρό δεν μας επιτρέπεται. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, ανάγκη είναι ο γιατρός κ.Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μας επιτρέπεται .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτός που παίρνει 400, 300, 500 στο ακτινολογικό της ΚΕΔΩ, που 

μειώνεται η χρηματοδότηση στους Δήμους ποιος θα πάει να πληρώσει; Αυτό 

λέμε. Εσείς καλά κάνετε, εδώ η υγεία εμπορευματοποίηση, καλά κάνετε 

Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, να το δώσουμε ή να μην το δώσουμε στην ΚΕΔΩ; Τώρα 

θα λύσουμε το θέμα υγείας στην Ελλάδα; 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, δε μίλησα. Εκεί Δήμαρχε, να με διακόπτεις εσύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και βεβαίως και βεβαίως όταν μιλάμε για εμπορευματοποίηση και 

πλήρη εργολαβοποίηση των πάντων, έχει σχέση με τέτοιου είδους αποφάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εργολάβος είναι ο κ.Φοργιάρης; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχει σχέση με τέτοιου είδους αποφάσεις. Για να λειτουργήσει ένα 

ακτινολογικό στα πλαίσια της ΚΕΔΩ, θα πρέπει να βρεθούνε, όπως βρέθηκε για 

το Ασθενοφόρο το Δημοτικό, εργολάβος. Ποιος θα το λειτουργήσει; Ο 

δημόσιος γιατρός; Θα μας τρελάνετε. Και βεβαίως κ.Φοργιάρη θα φέρετε και 

εσείς προϋπολογισμό του χρόνο και του αντίχρονου, ο τελευταίος, οί οποίοι 

προϋπολογισμοί, βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και μειωμένοι γιατί 

χρήματα έρχονται λιγότερα σε σας τώρα. Και θα πούμε τότε, μα δεν μπορώ να 

λειτουργήσω το ιατρείο που προσφέρω στον κόσμο παροχή υγείας; Ποιος θα 

πληρώσει; Το κράτος που δεν διεκδικούμε τίποτα; Οχι, ο κόσμος. Αυτό λέμε. 

Τόσο απλά. Κύριε Δήμαρχε, εμείς συμφωνούμε. Αυτό θα κάνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να κάνω μια ερώτηση μετά και εγώ, εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε ζητήσατε το λόγο κα Βαρνάβα. Δε σας έχω σημειώσει γι' 

αυτό.    

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω όταν, κατ' αρχήν όταν είχατε φέρει το 

θέμα της αποδοχής της προσφοράς του κ.Φασουλάκη προς το Δήμο, είχαμε πει 

ότι το δεχόμαστε και ότι ήταν μια πολύ, έτσι, καλή προσφορά. Είχα πει βέβαια 

και το ξαναλέω, είμαι κατ' αρχήν υπέρ του να δοθεί στην ΚΕΔΩ, αλλά κοιτάξτε, 

το να μείνει ένα ακτινολογικό ιατρείο που θα πάρετε έναν όπως λέμε με 
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σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο, δε βοηθάει. Πάλι δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Η 

άποψη μου είναι και να μπορέσετε να το δείτε, γιατί υπάρχουν σε πολλούς 

Δήμους της χώρας, τα κοινωνικά ιατρεία. Αυτός ο χώρος, επειδή τον ξέρω 

καλά, είναι δύο αίθουσες. Στη μια είναι τα μηχανήματα, στην άλλη είναι το 

γραφείο. Εκεί λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνικό ιατρείο, να μην είναι 

μόνο ακτινολογικό. Να γίνει ένας, ένα ιατρείο που θα προσφέρει δωρεάν 

υπηρεσίες στον κόσμο. Μπορεί να γίνει με προσλήψεις γιατρών. Ενα. Και 

δεύτερον, με εθελοντές γιατρούς. Κοιτάξτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. 

Υπάρχουνε εθελοντές γιατροί. Σας ξαναείπα και την προηγούμενη φορά, 

υπάρχουν οι Γιατροί του Κόσμου, υπάρχουν διάφορες οργανώσεις γιατρών και 

στην περιοχή μας μπορούμε να βρούμε, που μπορεί μια φορά τη βδομάδα κάθε 

ένας να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν στον κόσμο. 

 Κύριε Φοργιάρη, που εκπροσωπείτε την ΚΕΔΩ, μην τα λύνετε όλα μόνοι 

σας. Να απευθύνεστε και στους άλλους που έχουνε και άλλες ιδέες και να 

φτιάχνουμε επιτροπές που να βοηθάμε σ' αυτήν την κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπράβο κα Στεργίου. Ολα αυτά που είπατε μας βρίσκουνε 

σύμφωνους. Κάνουμε δομή .. Ναι, σιγά σιγά, δε γίνονται εύκολα αυτά όλα μαζί. 

Εντομεταξύ το πρόβλημα στην υγεία, σε μας τουλάχιστον όσον αφορά, δεν 

είναι το κτιριακό, εκεί θα στριμωχτεί αλλά γενικότερα θα βρούμε χώρους, αρκεί 

να μας επιτραπεί η διαδικασία να κάνουμε κοινωνικά ιατρεία. Σας διαβεβαιώ, 

σας διαβεβαιώ, εάν δεν το γνωρίζετε, η ΚΕΔΩ έχει κάνει πολύ δουλειά σ' αυτόν 

το χώρο. Φτάσαμε στην πρόσληψη 4 γιατρών να συμπληρώσουμε στα 

περιφερειακά ιατρεία του "Καλλικρατικού" Δήμου, στο περιφερειακό του 

Αυλώνα, του Μαρκοπούλου, στου Καλάμου, στα περιφερειακά ιατρεία και μόλις 

φτάσαμε στη σύμβαση, δεν επιτρέπεται οι γιατροί, οι πληρωμένοι .. Μ' ακούτε; 

Αξίζει τον κόπο να ακούσετε. Από το Δήμο να γράφουν φάρμακα. Το ΕΟΠΥΥ 
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δεν τους δίνει κωδικό. Φάρμακα από δημοτικό γιατρό επιτρέπεται να 

γράφονται μόνο στα ΚΑΠΗ, σε 65 χρονών και πάνω στα μέλη του ΚΑΠΗ και όχι 

σε όλες τις παθήσεις, μόνο σε χρόνιες. Εχουμε προβλήματα επομένως 

συνεργασίας και λειτουργίας με τις διαδικασίες και τους Νόμους του ΕΟΠΠΥ, 

που δεν έχουμε κάνει κάτι παραπάνω. Ο Φοργιάρης είχε έτοιμες 4 συμβάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει πρόσληψη 

ακτινολόγου από την ΚΕΔΩ. Μπορεί να γίνει πρόσληψη ακτινολόγου. Με 

σύμβαση. Ωραία. Αυτό ήθελα να μάθω και αν τηρεί τις προδιαγραφές που θέλει 

ο Δημόκριτος, αν τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό εννοείται. Σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο μπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς προδιαγραφές;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, επειδή μεταβιβάζεται Πρόεδρε, υπάρχει κάποια .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αυτήν τη στιγμή .. Ε τώρα μην μπαίνουμε στη διαδικασία να 

μιλάμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είναι θέμα, εντάξει, τεχνικό καθαρά.  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν αισθάνεστε περήφανος που 

προεδρεύετε σ' αυτό το Σώμα, εγώ πάντως δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα και 

σήμερα έχουμε και πολλούς δημότες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε στο θέμα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κατ' αρχήν σε κάθε τοποθέτηση περιμένουμε να κάνουμε μια 

τοποθέτηση 2 λεπτών, σε κάθε τοποθέτηση έχουμε μια αγόρευση του 

Δημάρχου και οι συνάδελφοι, να μην πω τι ακούνε. Εν πάση περιπτώσει, είναι 

πλέον ξεκάθαρο ότι αντί ο "Καλλικρατικός" Δήμος να ιδρύσει νέες υπηρεσίες, 
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φροντίζει τις υπηρεσίες που έχει να τις υποβαθμίζει. Σήμερα έτυχε και 

επισκέφτηκα την Πολεοδομία. Επανειλημμένως ο Δήμαρχος έχει ειρωνευτεί το 

έργο που κάνει το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου. Εάν, Δήμαρχε, έχετε κάνει 

εσείς μια ενέργεια για να το αναβαθμίζεστε, να μας το πείτε, γιατί εσείς είσαστε 

υπεύθυνος, δικιά σας υπηρεσία είναι τώρα. Εάν έχετε μια καταγγελία, να την 

προωθήσετε, αλλά να ειρωνευόσαστε μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τους 

δημότες του Δήμου Ωρωπού τόσα χρόνια και να υποβαθμίζετε την αξιοπρέπεια 

των επιστημόνων και των γιατρών που λειτουργούν εκεί πέρα, είναι πολύ 

ανήθικο.  

 Σε ότι αφορά την εισήγηση, εγώ διαφωνώ. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 

Κέντρο Υγείας στο Δήμο μας με υποδοχή, με υποστήριξη με νοσοκόμες, 

κοινωνικούς λειτουργούς, με ακτινολόγους, με γιατρούς, που να μπορεί ο κάθε 

κάτοικος του Δήμου να πάει εκεί να κάνει τις  αιματολογικές του εξετάσεις, να 

κάνει τις ακτινολογικές του, να κάνει τα πάντα και να ιδρύουμε εμείς ένα άλλο 

ιατρείο έτσι στο ξεκρέμαστο, με τον γιατρό που θα προσλάβουμε, με την 

νοσοκόμα που θα προσλάβουμε, με το υλικό το αναλώσιμο που θα πάρουμε, ε, 

όλα αυτά δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Υποβαθμίζουμε αντί να ρίξουμε 

το βάρος της υγείας στο Κέντρο Υγείας και να βάλουμε κάθε μέρα ένα 

λεωφορείο απ' αυτά που πάει για τους μαθητές, μόλις τελειώνουνε να 

παίρνουνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά είναι άλλα θέματα, τα ξαναείπε ο κ.Λίτσας. Τώρα μην 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν δεν σας αρέσει κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, 

σας άκουσα πολύ υπομονετικά, θα περιμένετε να τελειώσω τη φράση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά έκλεισε και ο χρόνος σας. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα περιμένετε να τελειώσω τη φράση μου. Σας παρακαλώ 

πολύ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να οργανώσει αυτή την υπηρεσία, να 

τη στηρίξει και να βάλει κάθε μέρα ένα λεωφορείο, μόλις τελειώνουνε τη 

συλλογή των μαθητών, να παίρνει μια μέρα από τον Αυλώνα, μια μέρα από τον 

Ωρωπό, μια μέρα από τον Κάλαμο, τους ηλικιωμένους να πηγαίνουνε εκεί να 

κάνουνε τις εξετάσεις τους και τη συνταγογραφία τους. Ολα τα άλλα είναι για 

να κάνουμε εξυπηρετήσεις κομματικές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη. Δυστυχώς δεν περίμενα αυτό το θέμα να συζητηθεί 

πάνω από 2 λεπτά. Να παραχωρήσουμε για μια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, δεν έχετε το λόγο. Το έχετε καταλάβει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα ότι το Κέντρο Υγείας ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αφήσετε κ.Βελτανιώτη να μιλήσει κανείς άλλος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα είπα ότι το Κέντρο Υγείας υπολειτουργεί και πράγματι 

υπολειτουργεί. Θέλει άλλους 5 παθολόγους για να λειτουργήσει, για να 

μπορέσει να ικανοποιήσει τον "Καλλικρατικό" Δήμο του Ωρωπού στοιχειωδώς 

σε συνταγογραφία. Σήμερα για να γράψεις φάρμακα στο Κέντρο Υγείας 

περιμένες 2 μήνες. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και έχεις ραντεβού για 2 μήνες 

και εσύ λες, κάθε πρωί να παίρνουμε το λεωφορείο να πάμε να γράφουμε. Ε, τι 

να λέμε τώρα. Αφού δεν, είναι εκτός πραγματικότητας. Για πήγαινε γράψε 

αύριο το πρωί φάρμακα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στην πραγματικότητα είμαι Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού είναι 2 μήνες, θέλεις 2 μήνες .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εσύ είσαι εκτός πραγματικότητας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη. Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε 

το λόγο κ.Βελτανιώτη. Λυπάμαι, λυπάμαι κ.Βελτανιώτη. Πήγε ο κ.Δήμαρχος 

στην Πολεοδομία και κατήγγειλε το Κέντρο Υγείας. Αυτό είπατε. Συνέλθετε 

κ.Βελτανιώτη, συνέλθετε. Δεν ξέρετε τι λέτε, έχετε χάσει τον ειρμό σας, 

κυριολεκτικά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ευτυχώς που εσείς ξέρετε γιατί είστε εδώ στην αίθουσα. 

Λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ.Βελτανιώτη, ευχαριστώ.  

 Α, θέλετε να δευτερολογήσετε. Πραξικόπημα; Οχι. Απλώς ο κανονισμός 

σας δίνει το λόγο να επαναλάβετε πάλι αυτά που είπατε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, εγώ θα σας βάλω άλλες πτυχές. Ελειπε ο φίλος μου ο Λέκκας να 

του πω το εξής, ότι αυτή είναι η διαφορά κ.Λέκκα και ο διαχωρισμός ανάμεσα 

στο Δήμο. Να μην πηγαίνεις το μηχάνημα εκεί που έχει ο γιατρός και να θέλεις 

να κάνεις νέο ιατρείο εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί είναι να τους βλέπεις σαν 

κατώτερους τους συμπολίτες σου. Το άλλο είναι ένα σήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ξαναείπατε αυτά κ.Λίτσα. Κάτι καινούργιο τώρα επί του 

θέματος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, καλά που μου το θυμίζετε, γιατί μπορεί να το ξεχάσω 

κ.Πρόεδρε. Είστε καλός να θυμίζετε. Λέμε το εξής τώρα, ότι υπάρχει απόφαση 

κύριοι, ομόφωνη δική σας, η οποία λέει ότι το μηχάνημα, μετά από δική μου 

εισήγηση, να πάει στο Καπανδρίτι. Σήμερα την αλλάζετε, με τόση ευκολία και 

εμείς δεν λέμε να μην κάνετε στο, γιατί πολιτικό είναι, πολιτική σκοπιμότητα 

έχει να αντικασταστήσεις αυτό που κάνει η κυβέρνηση, το κάνατε επάξια με το 

166, το δεχτήκαμε, θα το κάνετε να κάνετε και ακτινολογικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα σας διακόψω, στηρίζετε σε λάθος βάση το 

συλλογισμό σας. Αν θέλετε, το εξής, η απόφαση είναι μόνο αποδοχή από τον 
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κ.Φασουλάκη. Δε λέει επ' ουδενί που θα πάει το μηχάνημα. Σε καμία 

περίπτωση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι κ.Πρόεδρε, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διαβάστε την απόφαση τη σημερινή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι εδώ η απόφαση. Θα σας τη διαβάσουμε στο επόμενο 

Συμβούλιο και θα διαπιστωθεί ποιος έχει δίκιο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας φέρω τα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μη στηρίζετε σε λάθος συλλογισμό πράγματα, σε λάθος 

μάλλον δεδομένα, πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε δεχθήκατε να πάει Καπανδρίτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει γραφτεί κάτι τέτοιο στην απόφαση κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, γιατί γκρινιάζετε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Στα πρακτικά είναι γραμμένο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια πρόταση δική σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν αύριο το πρωί .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα τη δεχτήκατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν το Κέντρο Υγείας .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τη δεχτήκατε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, θα μ' αφήσετε να ολοκληρώσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μου γυρίζετε την απόφαση και μου λέτε το δεχτήκατε. 

Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ποιο είναι το πρόβλημα τώρα; Εάν το Κέντρο Υγείας .. Μα 

στο λύνω το πρόβλημα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το λόγο κ.Δήμαρχε. Αμα θέλετε να μιλήσετε εσείς, να 

σταματήσω εγώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να σταματήσετε λίγο γιατί θα σας ικανοποιήσω. Εάν το 

Κέντρο Υγείας δέχεται τον υπέρηχο αυτό να τον λειτουργήσει και έχει το 

κατάλληλο υποδομή μέχρι που εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, θα πάει αύριο το 

πρωί, θα πάει. Τι; Γιατί να μην πάει; Να κάθεται εδώ. Θα το πάω αύριο το πρωί. 

Κινητό είναι εξάλλου. Δεν ξέρω αν το λειτουργεί ο γιατρός εδω πέρα, αλλά 

επιφυλάσσομαι αν δεν έχει μηχάνημα το Κέντρο Υγείας, έναν υπέρηχο τέτοιο ή 

αν έχει πολύ μεγαλύτερο. Επιφυλάσσομαι. Εάν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο που 

λέω, είναι, θα είσαι εκτεθιμένος πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. Κύριε Λίτσα, δεν έχετε το λόγο τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα είσαι σοβαρός; Μ' αφήσατε να μιλήσω; Δε με διέκοψε ο 

Δήμαρχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσην ώρα θέλετε να μιλάτε; Σοβαρά μιλάτε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα σας παρακαλώ τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσες φορές .. ;  

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ εγώ. Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Δεν 

έχετε το λόγο και δε θα γραφτεί στα πρακτικά. Δεν αφαιρώ κανενός το λόγο. 

Δεν έχετε το λόγο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το λόγο. Πως θα το κάνουμε; Σας παρακαλώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε αμέσως τον συλλογισμό σας. Μια πρόταση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, έχω ενημερωθεί ως όφειλα σαν αρχηγός παράταξης για το 

πως λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου. Σας διαβεβαιώσα ότι 

ασχολήθηκα, όπως έχω ασχοληθεί ακόμα, σας το είπα και την προηγούμενη 

φορά, ότι θα έρθουνε και κάποιοι γιατροί να το επανδρώσουνε ακόμα και αν 

θέλετε, να σας καλέσω αύριο εκεί που θα έχουν έρθει παράγοντες και από το 

νοσοκομείο της Αγ.Ολγας και Διευθυντές και μέσα από την κυβέρνηση σήμερα 

άνθρωποι οι οποίοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αυτό είναι προεκλογικός λόγος, δεν είναι θέμα εδώ 

πέρα. Ο Δήμαρχος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας ενημερώνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στο Κέντρο Υγείας χρειάζεται αυτό το 

μηχάνημα και κακώς δεν υπήρχε και είναι ευκαιρία να πάει να εξυπηρετηθούν 

οι πολίτες του Δήμου Ωρωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τόσο απλό. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κώστα, το θέμα μας είναι το μηχάνημα και εμείς το θέμα μας 

είναι η παραχώρηση στην ΚΕΔΩ το ιατρείο. Τώρα για το μηχάνημα το 

συζητάμε εκ νέου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Χασιώτη έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως έχουν τα πράγματα και με τη χρηματοδότηση των Δήμων.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Χασιώτη. Κύριε 

Λίτσα, έχω δώσει το λόγο στον κ.Χασιώτη και κ.Φοργιάρη. Σας παρακαλώ. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως έχουν τα πράγματα με τη χρηματοδότηση των Δήμων, με 

την υποχρηματοδότηση και τελικά την παύση πληρωμών προς τους Δήμους, ο 

διαχωρισμός των πολιτών της περιοχής θα είναι ο εξής: αυτοί που θα μπορούνε 

να πληρώσουνε για να πηγαίνουνε στα Δημοτικά Ιατρεία και αυτοί που δε θα 

μπορούν καθόλου. Αυτός θα είναι ο πραγματικός διαχωρισμός. Και δύο 

πράγματα θα συμβούνε. 'Η θα περαστεί ανταποδοτικά, όπως λειτουργούνε 

πολλές υπηρεσίες στο Δήμο σήμερα το ιατρείο ή θα υποχρεωθεί ο δημότης να 

πληρώνει εισιτήριο. Ενα από τα δύο θα γίνει. Το ξέρουμε, είναι ξεκάθαρο. Από 

εκεί και πέρα .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Που το ξέρετε εσείς ότι θα πληρώνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κ.Φοργιάρη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να πάρεις το λόγο κ.Φοργιάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ετσι λειτουργούνε όλες, έτσι λειτουργούνε όλες αυτού του είδους 

υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα ακούστηκε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκτός απ' 

αυτό που είναι το ουσιαστικό, ότι προσφέρεται και η κα Στεργίου πλέον με την 

κυρβερνώσα Αριστερά, αφήνοντας το πλαίσιο της διεκδίκησης της δημόσιας 

υγείας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφήνετε αυτά κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να κάνει κοινωνικά ιατρεία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος εντελώς.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καθόλου. Ο κ.Δήμαρχος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφαιρείται ο λόγος. Παρακαλώ μη γράφετε γιατί είναι 

κουραστικό πλέον. Λοιπόν, παρακαλώ, σας είπα, το θέμα είναι συγκεκριμένο. 

Εχετε κάτι να πείτε για το ιατρείο; Ποιος πληρώνει, ποιος πληρώνει, ποιος 

πληρώνει; Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε προτείνει από την αρχή, αν πραγματικά ο Δήμαρχος θέλει 

πραγματικές υπηρεσίες για τον τόπο, να διεκδικήσει το Κέντρο Υγείας 

Καπανδριτίου να στελεχωθεί με γιατρούς, νοσηλευτές, με οτιδήποτε 

ειδικότητες μπορεί να στελεχωθεί για να μπορεί να έχει ο κόσμος και να μη 

διαχωρίζεται σ' αυτούς που έχουνε και σ' αυτούς που δεν έχουνε, πραγματικά 

δημόσια και δωρεάν υγεία. Αλλά κ.Δήμαρχε αλλού το πάτε το πράγμα εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επιχειρηματίες στην υγεία και εσείς κρατάτε το σταυρό μπροστά 

για να τους δείξετε το δρόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, το θέμα αν θα δώσουμε στην ΚΕΔΩ ή όχι ένα 

ακτινολογικό μηχάνημα το οποίο στη συζήτηση ο Πρόεδρος είπε ότι το 

προβλέπει η παραχώρηση του μηχανήματος ότι πρέπει να δοθεί στην ΚΕΔΩ, 

δεν την έχουμε εδώ. Τη δήλωση του παραχωρησιούχου δεν το έχουμε εδώ για 

να κρίνουμε τι προβλέπει, αν το προβλέπει αυτό που επικαλείται ο Πρόεδρος ή 

όχι. Δεύτερον, θα ήμουνα και εγώ υπέρ της απόφασης του κ.Λίτσα ή του 

κ.Χασιώτη ότι εφόσον υπάρχει χώρος, υπάρχει το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, 

παύλα Ωρωπού, θα πω εγώ, δεν μπορώ να διαχωρίσω κ.Λίτσα το Καπανδρίτι 

από τον Ωρωπό, ούτε λέω ότι θα εγκατασταθεί στον Ωρωπό, θα εγκατασταθεί 

στα Νέα Παλάτια, στη Σκάλα, στο Καπανδρίτι, στον Αυλώνα, Ωρωπός είναι όλα 

τα χωριά, το πρόβλημα είναι αυτό που είπε όμως ο Δήμαρχος κ.Λίτσα. Αν 

υπάρχει στο Κέντρο Υγείας ακτινολογικό μηχάνημα ικανό να λειτουργήσει, δε 

χρειάζεται να βάλουμε δεύτερο. Αν δεν υπάρχει θα ήμουνα υπέρ της λύσεως 

του κ.Λίτσα, ότι εκεί θα πρέπει να πάει το ακτινολογικό μηχάνημα και εκεί να 

λειτουργήσει.  
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 Αυτό όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε απόψε γιατί ούτε εσείς 

κ.Δήμαρχε, παρότι η ειδικότητα σας, το επάγγελμα σας το πρώην, πριν γίνετε 

Δήμαρχος, ήτανε γιατρός, δεν το ξέρετε ακριβώς αν εκεί υπάρχει ακτινολογικό 

μηχάνημα ή όχι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για υπέρηχο, ωραία. Δεν το ξέρουμε αν υπάρχει. Γιατί δεν το 

αναβάλλουμε επομένως το θέμα την επόμενη φορά να ξέρουμε που υπάρχει, 

που δεν υπάρχει και μετά να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δε χρειάζεται, δε χρειάζεται να αναβληθεί το θέμα. 

Παραχωρείται στην ΚΕΔΩ και πάει το μηχάνημα όπου χρειαστεί. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ωραία. Η πρόταση η δική μας επομένως είναι, η πρόταση η δική 

μας είναι, να πάει στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, εφόσον δεν υπάρχει 

μηχάνημα για να μπορέσει να λειτουργήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΚΕΔΩ αποφασίζει και για το Καπανδρίτι, που θα το διαθέσει. 

Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά να σας πω κάτι ρε παιδιά; Δεν το πίστευα ότι μπορεί να 

επεκταθούμε σε τέτοιο θέμα. Το πάγιο αίτημα, αυτήν τη στιγμή το Πολυϊατρείο 

του ΙΚΑ Ωρωπού έχει 14 γιατρούς. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα 

στην παροχή υγείας; Το ακτινολογικό και λιγότερο το μικροβιολογικό. 

Χτυπούσανε οι ασθενείς, ερχόντουσαν κατά σειρά, κατά γραμμή, μια 

ακτινογραφία να βλέπαμε τι είχε, να μην τρέχει στην Αθήνα, να μην τρέχει από 

εδώ. Γιατί και στο Καπανδρίτι εάν πάει, χωρίς τον ορθοπεδικό δίπλα μετά θα 

πηγαίνει στην Αθήνα και πηγαίνουν όλοι στην Αθήνα απευθείας, αφού δεν είχε 

ταυτόχρονα τις ειδικότητες όλες το Καπανδρίτι για να πάνε. Είναι μια, ένα 

αίτημα πάρα πολύ μεγάλο στο Κέντρο του Δήμου, στον Ωρωπό, για 

ακτινολογικό ιατρείο, χρόνια. Εχουνε γραφτεί, έχει γράψει ο Παναγόπουλος 

σελίδες ότι ζητάμε ακτινολόγικο, επί χρόνια γράφεται αυτό και αιτείται και 
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τώρα μας το δίνει τζάμπα κάποιος και κοιτάμε το γάϊδαρο στα δόντια. Γιατί άμα 

παρουσιαστεί άλλο ένα ακτινολογικό δωρεάν, γιατί οι ακτινογραφίες είναι 

πάμφθηνες, με δύο, τρία κατοστάρικα, με μια πάγια, θα έχουμε τα φιλμ έτοιμα.  

 Στον Αυλώνα θα πούμε όχι; Εγώ θα πω ναι και στον Αυλώνα, ο 

Αυλωνίτης να έχει δίπλα του το ακτινολογικό, άμα το χρειστεί την ώρα που 

πρέπει να το χρειαστεί. Δε χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή μας εδόθη θέματα υγείας 

να προχωρήσουμε τον τόπο μας ένα βήμα μπροστά και θα λέμε εμείς όχι; Να 

πάει 25 χλμ. να κάνει; Γιατί να μην εξυπηρετηθεί εδώ που βλέπονται κάθε μέρα 

γύρω στους 200 ασθενείς βλέπουνε οι γιατροί. 5 θα χρειστούνε ακτινολογικό. 

Γιατί να πάνε 25 χλμ. και να μην είναι στα 500 μέτρα; Δεν κατάλαβα δηλαδή. 

Κακό είναι; Μα δε θεωρώ ότι αυτό χρειαζότανε ανάλυση. Δεν μπήκα στη 

διαδικασία. Το Κέντρο Υγείας το θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει η κορυφή του 

Δήμου στο θέμα της υγείας. Αυτό δεν συζητιέται. Με πολλές ειδικότητες, με 

πολλά μηχανήματα το Κέντρο, αλλά από εκεί και πέρα και οτιδήποτε 

προσφέρουμε περιφερειακά, είναι θεμιτό και καλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, θέλετε να προσθέσετε κάτι;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω ότι η παραχάραξη των λόγων, που λέω κάθε φορά, είναι 

μόνιμο, μόνιμο προνόμιο του κ.Χασιώτη, αλλά εγώ λοιπόν θέλω να πω, θέλω 

να πω .. Κύριε Χασιώτη, ήρεμα. Και δε σας επιτρέπω. Το θέμα λοιπόν, το θέμα 

λοιπόν της υγείας το έχουμε επανειλημμένα συζητήσει και έχουμε πει 

κ.Δήμαρχε να κάνουμε κια μια συζήτηση με θέμα υγεία στην περιοχή μας, τις 

ελλείψεις και ό,τι υπάρχει. Σαφώς δεν φέρουμε σε αντιπαράθεση ούτε το 

Κέντρο Υγείας, ούτε τα περιφερειακά ιατρεία, ούτε τα θέματα των γιατρών, 

των ιατρείων του ΙΚΑ. Αυτά πρέπει εμείς σαν Συμβούλιο να έχουμε γνώση, να 

ξέρουμε τι χρειάζεται, τις ελλείψεις και όσο μπορούμε να παλέψουμε να 

συμπληρώσουμε τις ανάγκες και φυσικά για το Κέντρο Υγείας δεν το συζητάμε, 

ότι αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει κατ' αρχήν σαν μονάδα α' 

βάθμιας φροντίδας, αυτό που είναι ο στόχος μια ζωή, έτσι, που πρέπει να γίνει.  
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 Από εκεί και πέρα όμως τα δίκτυα αλληλεγγύης, γιατί σαν δίκτυο 

αλληλεγγύης μπαίνει το κοινωνικό ιατρείο, δεν αντικαθιστά ούτε την α' βάθμια 

περίθαλψη, ούτε τα ιατρεία, ούτε την κρατική περίθαλψη. Πρέπει να υπάρχουν 

και εγώ διαφωνώ μ' αυτήν την άποψη που λέει, να πάρουμε τα μηχανήματα να 

τα πάμε εκεί. Αφού μας τα χαρίσανε θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Να 

παλέψουμε να γίνουνε εκεί που πρέπει να γίνουνε, να συμπληρωθούνε οι 

ανάγκες και να λειτουργήσει σαν δίκτυο αλληλεγγύης για τους ανθρώπους που 

είναι ανασφάλιστοι, που δεν έχουν ασφάλιση, που δεν μπορούνε να πάνε στο 

ΙΚΑ να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διανομή φυλλαδίων στη διάρκεια του Συμβουλίου θα κάνετε;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. που δεν μπορεί να καλυφθούνε από τον ΕΟΠΥΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι σ' αυτήν 

τη βάση πρέπει να το ψηφίσουμε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποι 

αντίρρηση για την παραχώρηση του .. ; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. Ε 

μιλάτε κύριοι συνάδελφοι. Ρωτάω. Δε βλέπω κάποια αντίδραση από μέρους 

σας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά, κατά για τους λόγους που ανέφερα και τις δύο φορές που 

μίλησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά λοιπόν. Λόγο πάλι; Οχι κ.Λίτσα. 'Η ναι, τη δέχεστε την 

παραχώρηση ή όχι. Οχι, δε θα κάνουμε έκθεση ιδεών εδώ πέρα. Να μάθετε να 

λειτουργείτε μέσα στο Συμβούλιο. Ψηφοφορία κάνουμε. Δεν κάνουμε σχόλια, 

σας παρακαλώ, όχι. Λυπάμαι, κάποτε πρέπει να λειτουργήσουμε σαν σοβαροί 
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εδώ πέρα συνάδελφοι. Λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο να πείτε ή συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δεν είναι έτσι, συμφωνώ να πάρει η ΚΕΔΩ να δημιουργήσει κάτι, 

δηλαδή θα μπορεί να έχει το ακτινολογικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα ναι λοιπόν, άρα ναι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ε τώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω αν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν καταγραφεί οι ενστάσεις σας. Τα είπατε ένα εκατομμύριο 

φορές. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το συγκεκριμένο μηχάνημα, τον υπέρηχο, να τον πάτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην υποβαθμίζετε τη νοημοσύνη των συναδέλφων. Το 

καταλάβαμε. Καλή και η επανάληψη, το είπατε επανειλημμένως.  

Λοιπόν, το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο  

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την "προμήθεια και 

εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνεται προς το Σώμα, επειδή υπάρχουνε οι κάτοικοι των 

Αφιδνών, με το γνωστό πρόβλημα στην ύδρευση να προηγηθεί.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι αφορά κύριε αυτό; Μάλιστα.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πατεράκη, όχι ειρωνίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

στον Πρόεδρο. Εντάξει; Εντάξει; Ναι, ναι, ναι. Αφού μοιράζετε κάτι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσατε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού μοιράζετε κάτι άλλο είναι ειρωνία και όχι ειρωνίες εδώ 

μέσα. Το καταλάβατε τι λέω; Οχι, όχι, τις μαγκιές αλλού. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσατε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ εδώ πέρα. Ακού θα ειρωνευτείς τον Πρόεδρο που 

εφαρμόζει το Συμβούλιο. Ηρθες να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσατε να το είχατε κάνει. Θα το στέλνατε στο 

Προεδρείο και θα είχε διανεμηθεί κ.Πατεράκη. Κάνετε λάθος. Εντάξει, εντάξει 

τώρα. Είναι γνωστές οι επιδιώξεις όλων μας. Σε λίγο τώρα, να μπει και κάποιος 

εδώ πέρα να μοιράζει ξέρω εγώ εισητήρια του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ; Λοιπόν, θα 

μπορούσε να σταλεί στο Προεδρείο και να το διανείμει. Δε νομίζω να υπάρχει 

αντίρρηση από τους συναδέλφους λοιπόν. Είναι το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, το υπ' αριθμόν 7. "Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την 

"προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη 

Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών".  

 Κύριε Καρίνο. Δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το πρόβλημα, λέω, το ξέρετε όλοι. Συντάξαμε μια μελέτη πάντα με 

κάποιες προεργασίες που είχαν γίνει από κάποιους μηχανολόγους της ΕΥΔΑΠ 

που ξέρανε το θέμα σε βάθος. Αυτή η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση 

εξοπλισμού .. αντλιοστασίου σε κατάλληλο σημείο επί του κεντρικού αγωγού 

του .. που οδηγεί προς το αντλιοστάσιο και από εκεί και πέρα η συνολική 

δαπάνη είναι 60.000 συν το ΦΠΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να 

εγκρίνει τη μελέτη και να προτείνει και τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί 

το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επείγον.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν είπατε για το επείγον. Δυστυχώς η γεώτρηση της 

Ιπποκρατείου Πολιτείας κατά τους υδραυλικούς του Δήμου όλους και τους 

τεχνικούς της Ιπποκρατείου, δυστυχώς στέρεψε, έβγαζε άμμο, δηλαδή δεν 

μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό έφερε σε απόγνωση τους κατοίκους, 

αντιδράσανε και πολύ καλά κάνανε, για το τεράστιο κοινωνικό αγαθό που 

λέγεται νερό. Πήγαμε την άλλη μέρα, παρακολουθήσαμε από κοντά το θέμα. 

Πράγματι έτσι ήτανε, πιέσαμε την ΕΥΔΑΠ να αυξήσει το νερό να μπορούνε 

στοιχειωδώς να λειτουργούν οι άνθρωποι, το θεωρούμε πολύ επείγον το 

πρόβλημα για να διορθωθεί. Είναι ένα πάγιο αίτημα ετών αυτό, η μελέτη αυτή 

να γίνει και να έχουν τη δυνατότητα σαφής λύσης του προβλήματος από την 

ΕΥΔΑΠ σε οποιαδήποτε περίπτωση να μπορεί μ' αυτά τα δύο booster, θα σας 

αναλύσει λίγο ο Αντιδήμαρχος Υδρευσης, ο Λάμπρου, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που τα ξέρει καλύτερα, το τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα με τα 

δύο booster και τους αυτοματισμούς τους. Είμαστε στη διάθεση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να αποφασίσουμε να κάνουμε το συντομότερο δυνατόν το έργο. 

Εσείς θα αποφασίσετε, το θεωρώ κατεπείγον το πρόβλημα, θέλω το Δημοτικό 

Συμβούλιο με πρώτο κριτήριο να αποφασίσει το πως θα το κάνουμε πιο 

σύντομα και πιο διαφανέστατα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κ.Λάμπρου κάτι όσον αφορά το 

συγκεκριμένο συγκρότημα;  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Σε τεχνικά θέματα. Εχει γίνει μια κατασκευή 4 αντλιοστασίων από 

την ΕΥΔΑΠ για την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Εχει γίνει λάθος κατασκευή του 

έργου, υπάρχουν 18 μέτρα διαφορά υψομετρικό, πρέπει να τοποθετηθούνε 6 

χλμ. απόσταση από την ΕΥΔΑΠ στο πάρκο των Αφιδνών, κατόπιν μετρήσεως 

που έχουνε γίνει με τοπογραφικά, υψομετρικά κλπ., θα τοποθετηθούνε δύο 

booster. Δε θα μπαίνει χέρι ανθρώπινο μέσα, θα είναι όλα αυτόματα. Μόλις 
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πέφτει η πίεση του νερού θα παίρνει αυτόματα το booster το ένα και θα 

ανοίγει η ηλεκτροβάνα αυτόματα και θα στέλνει το νερό, μην επεκταθώ τώρα 

σε τεχνικά θέματα, θα μπει ένα ειδικό container διαμορφωμένο με εξαερισμό 

μέσα και με περσίδες αυτόματες και ανά μια ώρα θα αλλάζει ανά 40 φορές την 

φορά του. Θα υπάρχει για το χειμώνα σώμα καλοριφέρ ελαίου μέσα για να μην 

έχουμε πρόβλημα, θα υπάρχει ένα μόνιτορ που θα καταγράφει τις ζημιές τις 

ώρες που θα λειτουργεί και όλα αυτά τα δεδομένα, θα υπάρχει τοποθέτηση 

SMS για να έχει και σύνδεση με το, κάθε υδραυλικός με το τηλέφωνο του να 

το ελέγχει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται, ε, κλπ. Μην επεκταθώ τώρα σε τέτοια 

θέματα.   Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα γιατί 

είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εχουνε γίνει, έχει γίνει μελέτη, έχουμε αγωνιστεί γι' 

αυτήν τη μελέτη και πρέπει να προχωρήσουμε τώρα γιατί αυτό που 

αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λάμπρου. Κύριοι συνάδελφοι. Ο κ.Λίτσας θέλει 

να τοποθετηθεί στο θέμα. Ερωτήσεις; Ο κ.Ρούσσης. Αλλος συνάδελφος; Η κα 

Βαρνάβα βλέπω. Ο κ.Κιούσης και η κα Στεργίου.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δε θα κάνω ερώτηση. Απλώς να πω ότι το νερό είναι κοινωνικό 

αγαθό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, να μην γίνει τοποθέτηση τώρα, προηγείται.. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Α, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση, αν έχετε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ερώτηση δεν έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.  

 Κυρία Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω βέβαια για τεχνικά 

ζητήματα αλλά επειδή μου είπαν κάποια πράγματα, είναι απαραίτητο να μπούνε 

δύο booster ή ένα; Δηλαδή με το ένα δεν καλύπτεται;  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι απαραίτητο να μπούνε δύο, γιατί σε περίπτωση που χαλάσει 

το ένα, να μην έχουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και τώρα. Δηλαδή 

γίνεται ένα έργο που δεν είναι για 1 χρόνο και για 2, .. μια 20ετία και επιπλέον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εφεδρικό δηλαδή.  

 Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής τον κ.Καρίνο. Κύριε Καρίνο, στον 

προϋπολογισμό της προμήθειας αναφέρει στο 1., αντλητικό συγκρότημα, 

12.000 ευρώ. Είναι ένα αντλητικό συγκρότημα. Στην τεχνική έκθεση στο 5., 

λέει, για την κάλυψη της παραπάνω παροχής, επιλέγεται μια αντλία, ενώ μια 

δεύτερη θα εγκατασταθεί σαν εφεδρική στο αντλιοστάσιο. Θα πάρουμε δύο 

αντλιτικά συγκροτήματα ή ένα; Δύο. Δηλαδή στις 12.000 που έχετε 

προϋπολογισμό, είναι και τα δύο. Εντάξει. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εμένα η ερώτηση μου θα είναι ως προς τον τύπο, τυπική δηλαδή. 

Συνήθως τα περιβόητα booster έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή. Για ποιο 

λόγο δεν έρχεται Οικονομική Επιτροπή και έρχεται Δημοτικό Συμβούλιο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ακριβώς το έμαθα την ώρα που στέλναμε την πρόσκληση 

για Δημοτικό Συμβούλιο, λέω, δεν το βάζω και σαν θέμα, να μην προκύψει 

οτιδήποτε πρόβλημα, καθυστέρηση, εφόσον ήταν τη Δευτέρα, Πέμπτη, νομίζω 

το πληροφορήθηκα .. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι, την Πέμπτη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το συζητήσουμε και ανοιχτά, τουλάχιστον να δώσουμε μια 

λύση όλοι μαζί σαφέστατη και γρήγορη; Να έχουμε την ασφάλεια του 

Δημοτικού Συμβουλίου της απόφασης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν. Είναι  κ.Λίτσας, η 

κα Βαρνάβα έχει ζητήσει, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες και ο κ.Κιούσης, ο 

κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου και ο κ.Πάντος. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ απλό θέμα, καθυστερημένα πάρα πολύ και 

με ενοχλεί το 26.9. γιατί αφού η μελέτη υπήρχε πολύ περισσότερο καιρό και 

στο Δήμο και γνωρίζαμε και το πρόβλημα του έργου περισσότερο καιρό, γιατί 

ξέρω ότι το καλοκαίρι έχουνε πάει υδραυλικοί και έχουνε δει το πρόβλημα. 

Πολύ καθυστερημένα λοιπόν και ίσως αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο 

δημοπράτησης του έργου, έρχεται μια μελέτη και ένα έργο το οποίο έπρεπε να 

είχε γίνει χθες γι' αυτούς που δεν έχουν νερό. Είναι απαράδεκτο να μην έχουν 

οι συμπολίτες μας νερό, είτε είναι στα Κιούρκα, είτε είναι στην Ιπποκράτειο, 

είτε είναι στο Συκάμινο, είτε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα, στη μελέτη 

έχω να πω το εξής, ότι γενικά το σκεπτικό και ο τρόπος που πάτε να το κάνετε 

θα είναι πάρα πολύ αργό το να πάει το νερό. Δηλαδή λυπάμαι να πω στους 

συμπολίτες ότι η βροχή θα τους σώσει να γεμίσει η γεώτρηση.  

 Θα καθυστερήσει πάρα πολύ αυτό το έργο, με οποιονδήποτε τρόπο το 

κάνετε, γιατί έχει και άλλους και άλλους παράγοντες για να ολοκληρωθεί 

πρακτικά. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ φτηνά τα δύο τα booster στις 12.000. 

Είναι περίεργο πως κάνει παραπάνω η υδραυλική εγκατάσταση από την 

μηχανολογική, 16.500, είναι περίεργο αυτό. Ολα τα άλλα είναι σε τιμές που 

είναι μια πολύ καλή μελέτη, πολύ καλά δουλεμένη, την έχει η ΕΥΔΑΠ με όρους 

που δεν ξαναέχουμε δει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συντηρήσεις, με, με, 

με, είναι μια πάρα πολύ καλή μελέτη, πολύ, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει μέσα 
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και να σβήσουμε ας πούμε και πυροσβεστήρες που εγώ έχω κάνει έργα και 

έργα, πυροσβεστήρες δεν είχε κανένα μέσα. Δηλαδή έχουμε κάνει δεξαμενές, 

αντλιοστάσια, πυροσβεστήρες δεν είχανε. Σε ένα μικρό πραγματάκι έχει. 

Πιστεύω όμως και κ.Καρίνο ήθελα να σας πω ότι μ' αυτόν τον τρόπο θα 

καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρουν νερό από εκεί. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε 

να βρείτε μια λύση άμεση, να βάλετε ένα booster αμέσως με απευθείας 

ανάθεση μέχρι 15.000 ευρώ, να φτιάξετε οι ίδιοι ένα κτιριάκι πολύ γρήγορα για 

να μπει μέσα αυτή η διαδικασία, για να πάτε πολύ γρήγορα και θα 

καθυστερήσετε πάρα πολύ και για το ρεύμα.  

 Ούτως ή άλλως εμείς είμαστε υπόλογοι στους πολίτες που δεν έχουνε 

νερό. Πιστεύω όμως ότι αυτό το έχετε κάνει ένα αξιόλογο έργο, σοβαρό που 

θα μείνει για καιρό, και αν καταφέρουνε και λύσουνε το πρόβλημα με κάποιο 

τρόπο, εγώ θα έλεγα να νοικιάσουνε, να νοικιάσει ο Δήμος, είναι πολύ εύκολο 

να νοικιάσει μια φορητή γεννήτρια και να δώσει τις μέρες που δεν μπορεί να 

δώσει πίεση η ΕΥΔΑΠ νερό να λύσει το πρόβλημα. Πήγα σε μια συνάντηση και 

είναι πολύ σοβαρό. Σαφώς και αυτός ο τρόπος επειδή θα κυθυστερήσει πάρα 

πολύ, κ.Καρίνο, σας το λέω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει 

γρήγορα, με οποιονδήποτε τρόπο. Και ανάθεση να το κάνετε αύριο το πρωί, το 

ίδιο θα κάνει, γιατί περνάνε και άλλα πράγματα. Περνάει και η ΔΕΗ και και και, 

και πολλά άλλα. Λοιπόν, προμήθειες.., κακό, ιστορίες. Αν το είχατε κάνει, το 

είχατε σπάσει, το είχατε κάνει γρήγορα ένα πραγματάκι, γιατί είναι πολύ μικρό, 

προσέξτε, τα δύο booster κάνουνε 12.000, άρα το 1 κάνει 6, λοιπόν, συν τα 

υπόλοιπα, με 15 το είχατε βάλει και είχατε φτιάξει και ένα δωματιάκι, θα είχατε 

λύσει το πρόβλημα. Αλλά με μια γεννήτρια θα το λύνατε μέχρι να μπει η ΔΕΗ. 

Θα καθυστερήσει πολύ. Είμαστε υπέρ του έργου, λέμε ναι, κάντε έναν τρόπο, 

με έναν διαγωνισμό πρόχειρο, ζητήστε να πάρετε προσφορές, θα πάρετε 

μεγάλη έκπτωση, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά θα τους αργήσετε 

έτσι, πάρα πολύ. Νοικιάστε ένα μηχάνημα κ.Καρίνο, νοικιάστε μια γεννήτρια, 
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να μπει ένα booster πρόχειρο κάποιου για να λύσει το πρόβλημα, να πάρουν 

νερό. Είναι αμαρτία από το Θεό να μην έχουν νερό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Καρίνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Λίτσα, το θέμα του πρόχειρου 

του ενοικίου κλπ., τοποθετήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, μόλις μάζεψα να 

μου προτείνουν πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, πήγαμε εκεί και ο 

υδραυλικός ο Κρομμύδας, ο Λεμπέσης, εκεί που ασχολείται με τα θέματα αυτά 

ήρθανε και μου είπανε, δεν μπορεί να γίνει αυτό, να μπει ένα booster 

προχειρος. Επικοινώνησα με την ΕΥΔΑΠ και τους το απέτρεψε, δεν ξέρω τι έχει 

γίνει. Δεν μπορεί εύκολα να μπει ένα booster μεμονωμένο, με ενοίκιο. Μακάρι 

να μπορούσε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο δικό μας το δίκτυο η ΕΥΔΑΠ δε θα μας πει τι θα κάνουμε. Αν 

υπάρχει τεχνικός που το λέει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, για τεχνικούς λόγους επειδή έχει κάνει τη μελέτη, να 

βοηθήσει τους .. Οχι, δε θα μας πει τι θα κάνουμε. Συμβουλές όμως δεν 

απαγορεύεται να δέχεσαι από τον καθηγητή Πανεπιστημίου και από 

οποιονδήποτε. Δεν είναι κακό. Προφορικές τουλάχιστον. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι, εγώ δεν το λέω 

αυθαίρετα. Εγώ λέω ότι μίλησα με άνθρωπο που πήγανε και του δείξανε το 

συγκεκριμένο πρόβλημα, πως θα βρεθεί η λύση. Το είχανε κάνει οι Υπηρεσίες 

σας και μου είπε ότι μόνο μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να δώσετε γρήγορα νερό. 

Σημασία έχει, εμείς είμαστε μαζί σας, λύστε το πρόβλημα των πολιτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ηθελα να πω ότι το νερό βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και είναι 

υποχρέωση μας να παρέχουμε απρόσκοπτα την παροχή του νερού στους 
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δημότες μας, όπως πρέπει να τονίσω θα πρέπει να ξαναδούμε για το θέμα του 

τιμολογίου, γιατί όντως το Καπανδρίτι και η Ιπποκράτειος Πολιτεία έχουν το 

πιο ακριβό τιμολόγιο. Λοιπόν, και το Μαρκόπουλο. Ωραία, καλά που το λέτε. 

Λοιπόν, πάρα πολλές φορές στην Οικονομική Επιτροπή έχουν έρθει 

προβλήματα αντλιοστασίου και έχουνε συζητηθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και έχουνε συζητηθεί επανειλημμένως; Εγώ προσωπικά ζήτησα 

πάρα πολλές φορές επανειλημμένα να γίνει ένας τεχνικός έλεγχος, να γίνει 

καταγραφή των προβλημάτων που έχουν τα αντιλιοστάσια .. Συγνώμη 

Δήμαρχε, εγώ δε διακόπτω. Λοιπόν, να καταγραφούν όλα αυτά, να γίνει ένας 

προγραμματισμός ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες και να λειτουργούνε όλα 

ομαλά. Ομως φτάνουμε στο στιγμή όπου ολιγωρούμε και φτάνουμε, παρά το 

γεγονός ότι έχω διαβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει οι μελέτες, όλα αυτά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φταίμε εμείς που στέρεψε η γεώτρηση τώρα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, όχι. Φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό δεν ήτανε τωρινό, ήτανε 

παλιό. Επομένως ήτανε γνωστό και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι επομένως θα 

πρέπει να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και όχι άμα αγανακτήσει ο κόσμος 

και φωνάξει, να πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, γιατί .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό ακούγεται αυτό κα Βαρνάβα, αλλά επί της ουσίας τώρα τι 

προτείνετε να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει τώρα. Το ποιος 

φταίει, θα το δούμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το πρόβλημα .. Λοιπόν, εγώ ήθελα να γίνει αυτό που λέω, να γίνει 

ένας προγραμματισμός, να γίνουνε αυτές οι μελέτες, όπου υπάρχει πρόβλημα, 

εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι. Εδώ τώρα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Το πρόβλημα επομένως που ανέκυψε στις Αφίδνες αποδεικνύει 

όμως ότι .. το αντίθετο, ότι δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια για την οποία 

διαβεβαιωνόμαστε κάθε φορά στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να 

πω στο Δήμαρχο ό,τι ισχύει στα υδραυλικά, ισχύει και στην ιατρική. Οτι 

καλύτερα είναι να προλαβαίνεις, παρά να θεραπεύεις. Ετσι; Λοιπόν, βεβαίως 

αποδεχόμαστε το να γίνει το έργο και όσο το δυνατόν με πιο γρήγορο τρόπο, 

για να μπορέσουνε οι κάτοικοι των Αφιδνών και με διαφάνεια βέβαια να γίνει ο 

διαγωνισμός ώστε να προχωρήσει γρήγορα το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. Η κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ κατ' αρχήν ένα θέμα που θέλω να βάλω είναι η 

καθυστέρηση, όπως είπανε και οι άλλοι οι συνάδελφοι, γιατί και από αυτά που 

μας έχουν μοιράσει ο Σύλλογος της Ιπποκρατείου αλλά και από την εισήγηση, 

φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό δεν προέκυψε από το καλοκαίρι, ήταν παλιό, 

από Ζουγανέλη, απ' ότι φαίνεται. Δηλαδή ήτανε ένα πρόβλημα, που 

τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή με το που ανέλαβε το ήξερε και φαντάζομαι ότι 

και πέρσι το ίδιο πρόβλημα είχε. Επομένως τώρα το θέμα αν είναι γρήγορα ή 

νωρίς και πόσο γρήγορα θα τρέξουμε, είναι ευθύνη της δικής μας της 

Δημοτικής Αρχής. Θα το ψηφίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να 

προχωρήσει, αλλά να το κάνετε γρήγορα και όχι κάτω από την πίεση, αλλά 

γιατί πραγματικά υπάρχει η ανάγκη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να καταλήξω στην πρόταση τότε γιατί όλοι μας θέλουμε 

γρήγορα να πάρει ο κόσμος νέρο. Ετσι; Σ' αυτό δε διαφωνούμε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, όχι ανάθεση. Το κάνετε πρόχειρο διαγωνισμό. Οχι ανάθεση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να λες γρήγορα και .. Θα το συζητήσουμε αυτό.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

148 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μήπως όμως είναι σκόπιμο, δεν το φτιάχνουμε για να το φέρουμε 

τελευταία ώρα κατεπείγον.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουνε, υπάρχουνε δύο, μισό λεπτό, τρεις προτάσεις 

υπάρχουνε, τρεις δυνατότητες να κάνουμε το έργο. Το ένα είναι να πάμε στο 

διαγωνισμό και θα επιλέγουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ας ολοκληρώσει .. Δε σας στερεί κανείς το 

λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο δεύτερος είναι, το δίνει ο Νόμος το δικαίωμα, απευθείας 

ανάθεση με προσφορές στο Δήμο και μετά Οικονομική Επιτροπή επείγον, για 

να πιούνε νερό. Το δίνει ο Νόμος απεριόριστο ποσό στην ύδρευση σε ζημία, 

για γρήγορες διαδικασίες. Το τρίτο είναι η πρόταση η δική μου, η οποία λέει, 

για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για απευθείας ανάθεση που θα το 

δώσουμε και κάτι τέτοια, που δε θέλω να τα ακούω αυτά τα παραληρήματα, 

τρελαίνομαι, είναι το εξής: μέχρι Τετάρτη μεσημέρι θα ορίσω μια επιτροπή. Η 

τρίτη πρόταση η δική μου. Το Λάτσα που έχουμε μηχανολόγο, τον Πρόεδρο 

και έναν από σας, όποιος θέλει να μπει στην επιτροπή, μέχρι Τετάρτη 

μεσημέρι, να φέρουνε προσφορές να το δώσουμε στον μειοδότη να το κάνει, 

με απευθείας ανάθεση έκτακτη Οικονομική. Αυτό λέγεται με διαπραγμάτευση. 

Θα φέρετε κλειστές .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι. Τετάρτη μεσημέρι με μια επιτροπή με κλειστές προσφορές, 

να φέρουνε προσφορά, να το κάνουμε σαν έκτακτη απευθείας  ανάθεση που 

επιτρέπει ο Νόμος, αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία κλειστές 

προσφορές, τις μελέτες τις έχετε, μπορείτε να ανοικοινώσετε όλοι σε όποιον 

γνωρίζετε, να μας έρθει να μας κάνει την οικονομικότερη προσφορά, την 

επόμενη μέρα να ξεκινήσετε. Τετάρτη πρωί να ξεκινάει το έργο, Πέμπτη πρωί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γύρω από την πρόταση αυτή κύριοι συνάδελφοι υπάρχει κάποια.. 

Μισό λεπτό, μισό λεπτό γιατί ανοίγει .. Δε θα τον χάσετε το λόγο κύριοι 

συνάδελφοι. Είναι μια πρόταση, συμφωνείτε να δοθεί στους αρχηγούς των 

παρατάξεων πρώτα; Δε θέλετε να μιλήσει ο κ.Λίτσας; Είναι μια πρόταση .. 

Λοιπόν, καλά του κάνετε, έχετε το λόγο, συνεχίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, για το επείγον του έργου, για το 

αναγκαίο, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά όμως ο Δήμαρχος είπε δύο, 

τρεις φορές τη μαγική λέξη, σύντομα. Εγώ που είμαι από το Καπανδρίτι και δεν 

είμαι από την Ιπποκράτειο Πολιτεία, το σύνταμα ξέρετε πότε προέκυψε το 

πρόβλημα; Εσείς το ξέρετε, το ξέρω και εγώ όμως. Δεν έπιασε φωτιά σήμερα, 

ούτε έκανε σεισμό σήμερα. Πέρασε και η Πρωτομαγιά, στην πλατεία των 

Κιουρκών, το θέμα αυτό το συζητάγαμε  με τον Αντιδήμαρχο, τον κ.Πάντο, και 

ερχόμαστε μετά από 18 μήνες να πούμε ότι πρέπει να γίνει σύντομα. Ελάτε 

λοιπόν, βάλτε το μυαλό σας στο 1ο θέμα, για τις λευκές επιταγές και μετά να 

μου πείτε εμένα, ότι δεν επιδιώκει η Δημοτική Αρχή να μας φέρνει προ 

απροόπτου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Δέδε, έχετε το λόγο. Ε, ναι τώρα επειδή έχουν ζητήσει 

το λόγο οι συνάδελφοι .. 

ΔΕΔΕΣ: Η δική μου τοποθέτηση έγκειται στο εξής, ότι θα περίμενα να ακούσω 

τι προτείνετε. Απ' ότι βλέπω, πάλι, δεν είστε σε θέση να προτείνετε κάτι 

συγκεκριμένο. Ψάχνεστε, το πρόβλημα είναι γνωστό και έχουμε έρθει στο 

πάρα ένα, μην πω στο και ένα και πάλι έρχεστε τώρα γύρω γύρω και λέτε ή το 

ένα ή το άλλο ή το παράλλο. Λοιπόν, δε νομίζω ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση 

από τη Δημοτική Αρχή αυτή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τη δική σας σοβαρή κ.Δέδε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη.  

ΔΕΔΕΣ: Θα προτείνουμε τη δική σας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά δε γίνονται, αυτά δε γίνονται .. 

ΔΕΔΕΣ: Θα ακούσουμε τη δική σας και μετά. Δεν μπορούμε εμείς να 

ερχόμαστε να σας βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά κάθε φορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. Κύριε Κιούση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά δε γίνονται, ούτε επαναλαμβάνονται πιστεύω σε κανένα 

Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στην Ουγκάντα. Μου δίνει ο Νόμος το δικαίωμα να 

το δώσω απευθείας ανάθεση εκεί που νομίζω εγώ και σας λέω, φέρτε εσείς ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το λέει. Τα 60, ναι και 1.000.000 στην ύδρευση. Να στο δώσω 

το άρθρο, έλα αύριο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στην επισκευή, όχι στην κατασκευή έργου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί ζημίας κοινωνικού αγαθού δίνει το δικαίωμα.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοείται μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και για να μην 

υπάρχει καμία αμφιβολία ποτέ, σας λέγω, σας βάζω στην επιτροπή με κλειστές 

προσφορές, σαν να είναι πρόχειρος διαγωνισμός, να προχωρήσουμε γρήγορα, 

να' ρθείτε, ξεπερνάω το νομοθέτη, ξεπερνάω τις διαδικασίες για να μην έχετε 

να πείτε τίποτε και λέτε, σοβαροί, δεν είμαστε σοβαροί. Ε, δε γίνονται αυτά τα 

πράγματα. Δηλαδή δεν επικοινωνούμε. Δε γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά 

κ.Δέδε. Σας βάζω εκτός διαδικασίας για πλήρη διαφάνεια και λέτε, δεν είμαστε 

σοβαροί και ο Νόμος μου δίνει το δικαίωμα το απόλυτο να το αναθέσω σ' 

αυτήν την περίπτωση. Και για να μη λέτε κάτι, το έχω καθυστερήσει 5 μέρες, 

που κανονικά έπρεπε να το δώσω την Πέμπτη, αλλά για να μην πείτε κάτι, το 
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φέρνω 5 μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχω την ασφάλεια του Δημοτικού, 

του Συμβουλίου, για τη διαφάνεια και λέτε, δεν είμαστε σοβαροί. Ε, δε γίνονται 

αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, συγνώμη, κ.Κιούση μισό λεπτό. Κάτι που αφορά 

την ενημέρωση των συναδέλφων από τον κ.Χρήστου. Είναι νομικό νομίζω το 

θέμα. Ετσι δεν είναι;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι μέσα στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Το 

άρθρο 72, η παρ. Δ λέει, ότι η Οικονομική αποφασίζει αιτιολογημένα  και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο συνάδελφος, κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. Πρώτα απ' όλα κ.Δήμαρχε πρέπει να σας πω ότι κατά τη 

γνώμη μου ο κ.Πατεράκης έχει δίκιο και θα σας πω γιατί έχει δίκιο. Γιατί είπε, ο 

καιρός. Εδώ καθόμαστε και συζητάμε και μας σώνει ο καιρός, γιατί άμα πιάσει 

καμιά φωτιά και άμα έχει κανένα μεγάλο άνεμο, θα είμαστε υπεύθυνοι για όλο 

αυτό. Εγώ, με μια ευαισθησία που έχω γενικότερα στις Αφίδνες, λόγω πάρα 

πολλών φίλων μου, παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα το 

θεωρήσω λάθος αν, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, αλλά και η αντιπολίτευση, 

μπούμε στο ίδιο τρυπάκι που υπήρχε πριν γιατί εκεί υπήρχε μια τρελή κόντρα 

Ιπποκρατείου Πολιτείας και Αφιδνών. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Να το 

θεωρήσουμε .. Μα αυτή η κόντρα μας έχει οδηγήσει εδώ, έχω την εντύπωση 

κ.Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, αυτή η κόντρα μας έχει οδηγήσει εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες περιμένουνε εδώ πέρα, ο 

κ.Δήμαρχος έκανε κάποιες προτάσεις να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα.. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δηλαδή, θα μου υποδείξετε τι θα πω; Να φύγω και ελάτε πέστε τα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα ιστορικά στοιχεία της κόντρας θα μιλάμε εδώ πέρα; 

Ιστορία θα κάνουμε ή θα .. ; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ιστορία κ.Πρόεδρε, γιατί ο κ.Βελτανιώτης και ο κ.Αντιδήμαρχος δε 

διαφώνησε, μίλησε ότι αυτό το θέμα είναι 18 μήνες. Αρα ιστορία κάνουμε. Δεν 

κάνουμε φυσική ιστορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εστω. Τώρα τι προτείνουμε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη, συγνώμη Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Τοποθετείται 

για να πει στο τέλος τι ψηφίζει, τι υποστηρίζουνε σαν παράταξη και του 

αφαιρείται το λόγο να μην ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν του αφαιρώ το λόγο.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τον βοηθήσω προσπάθησα. Να βοηθήσω προσπάθησα, δεν 

είχα πρόθεση να αφαιρεθεί κάποιος λόγος. Συγνώμη κ.Κιούση, συνεχίστε.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, συνεχίζω και λέω το εξής: εγώ στην Οικονομική Επιτροπή 

έχω πει στον κ.Δήμαρχο, έχω καταψηφίσει τα περισσότερα booster αλλά όμως 

όταν ήρθε η ανάγκη και είπαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει καινούργιο και να μην 

πληρώνουμε, το υπερψήφισα. Αρα, όπως σας είπα και πριν, ψηφίζω κατά 

συνείδηση πάντα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της 

πρότασης της τρίτης του Δημάρχου, αλλά θα ήθελα να προτείνω τον κ.Θωμά 

Ρούσση μέλος της επιτροπής. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο, δεν προτείνουμε ποτέ αρχηγούς παρατάξεων σαν 

μέλη της επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα δευτερολογήσει ο κ.Λίτσας. Θέλετε, συγνώμη, 

συγνώμη, αδικούμε τον κ.Αντιδήμαρχο.  
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 Κύριε Πάντο, έχετε το λόγο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ολοι οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου 

Πολιτείας γνωρίζουνε ότι ο Βαγγέλης ο Πάντος είναι δίπλα τους πάντοτε και με 

τα χιόνια και με όλα. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση κ.Κιούση πάνω με κάτω. 

Αυτό μην το ξαναπείς. Εχω χάσει τον ύπνο μου με το νερό της Ιπποκρατείου. 

Το τηλέφωνο μου χτυπάει, είναι 24ωρο ανοιχτό, χτυπάει και στις 00:00 και στι 

01:00 και στις 02:00 τη νύχτα. Δεν έχω νερό. Πότε θα έρθει; Απαντήστε εσείς 

στους ανθρώπους. Τώρα, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε έχει νερό θάλασσα .. η 

Ιπποκράτειος, τώρα. Πως έγινε αυτό ρε παιδιά; Πως; Από το Σαββάτο που 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα, παραδόξως η ΕΥΔΑΠ μας στέλνει 60 και 70 

κυβικά, από τα 18 που έστελνε, που τα 18 δεν φτάνει να πάνε στη δεξαμενή, η 

πίεση. Σαμποτάρουνε το Ρεμπελιά; Γιατί δεν μπορούνε να τον κρατήσουνε 

αλλιώς στις εκλογές; Γιατί; Γιατί ρε παιδιά; Αυτή τη στιγμή, βέβαια δε σας 

ενδιαφέρει, έχω το γιο μου στο νοσοκομείο, 10 μέρες. Δεν έχω φύγει από την 

Ιπποκράτειο ούτε λεπτό. Το Γενάρη έκανα by pass. Την ώρα που με πήγανε 

στο χειρουργείο, λέω στη .. σταμάτα, λέω στη γυναίκα μου, πάρε τηλέφωνο 

τον Οικονόμου να κανονίσουν να πάνε να ανοίξει του Μπαζάνο, του Πάντο, 

που είναι πάνω στο βουνό, τα τελευταία σπίτια με χιόνια. Μετρημένοι είστε ρε 

παιδιά. Πιστέψτε με και μου λέει τώρα ο κ.Κιούσης ότι υπάρχει αντιπαράθεση. 

Καμία κ.Κιούση.  

 Εδώ είναι οι ανθρώποι, εδώ είναι οι ανθρώποι .. Μπράβο. Εχω 

αρρωστήσει, έχω αρρωστήσει με την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Από το πρωί που 

πάω στο γραφείο μέχρι το βράδι ασχολούμαι με την Ιπποκράτειο. Λάμπα, 

τρεχάλα ο Βαγγέλης, λάκκο τρεχάλα ο Βαγγέλης, ό,τι θέλουνε τρεχάλα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πάντο, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα Αντιδημάρχου και δε 

μίλησα για το πρόσωπο σας εγώ προσωπικά. 

ΠΑΝΤΟΣ: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω ρε παιδιά .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι .. 

........: Πρόεδρε, δύο λεπτά. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι στέλνει η 

ΕΥΔΑΠ πιο πολύ νερό αλλά γίνεται μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ 

σοβαρό πρόβλημα. Εχει γυρίσει όλο το δίκτυο της Αθήνας, έχει γίνει άνω κάτω.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

........: Να μην το συνεχίσουμε, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο και στον Πρόεδρο του Τοπικού και μετά σε 

έναν εκπρόσωπο των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ο 

κ.Κιούσης μπορεί να έχει μια εικόνα και ίσως καλώς να την έχει, για τα 

προηγούμενα χρόνια αλλά νομίζω ότι τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, με τη 

νέα Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε δείξει μια εικόνα αντιπαράθεσης πάνω και κάτω 

και νομίζω, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσουνε και οι Σύλλογοι και οι κάτοικοι 

οι ίδιοι. Και έχουμε κατηγορηθεί κιόλας πολλές φορές τα τελευταία 2 χρόνια ότι 

έχουμε ρίξει οι υποτιθέμενοι κάτω περισσότερο βάρος στους πάνω. Για τις 

Αφίδνες υπάρχουν Αφιδναίοι, δεν υπάρχουν ούτε Ιπποκράτειος, ούτε χωριό, 

ούτε σταθμός, ούτε τίποτα. Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη φωτιά, έχει 

φανεί και στα χιόνια, όταν είχαμε το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω αλλάζει το 

κλίμα και καλό είναι να αλλάξει και να ξεχάσουμε ό,τι είχε συμβεί, αν είχε 

συμβεί κάτι, γιατί νομίζω ήτανε προσωπικές κόντρες συμφερόντων 

συγκεκριμένων ανθρώπων, που δυστυχώς μπαίνανε σ' αυτό το τρυπάκι και 

άλλοι άνθρωποι, χωρίς λόγο και αιτία. 

 Καλό είναι να επισημαίνουμε τα λάθη του παρελθόντος, αλλά καλό είναι 

και να τα ξεχνάμε και γρήγορα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την 

καθημερινή επαφή με το τι γίνεται και μένουν ίσως σε μια παλιά εικόνα και 

νιώθουν και αδικημένοι πολλές φορές.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, διαβάστε λίγο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Διαβάστε το λίγο αυτό που λέει ο κ.Πατεράκης. Για να μας πει ο 

κ.Πατεράκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσει ο κ.Πατεράκης τώρα αμέσως.  

ΚΕΜΠΕΣΙΔΗΣ: Συγνώμη, συνγώμη, αυτό που λέει, συγνώμη, συγνώμη, αυτό 

που μπορεί να λέει οποιοσδήποτε για ένα συγκεκριμένο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΚΕΜΠΕΣΙΔΗΣ: Αυτό που μπορεί να έχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεμπεσίδη, έληξε το θέμα. Τώρα μην επανερχόμαστε.  

 Κύριε Πατεράκη, έχετε το λόγο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ξέρεις ο Πατεράκης ότι κατηγορήθηκε ότι .. νερό; 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Δεν έγραφε το ρολόι του και λέει, φέρε το νερό από .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εκτός θέματος κυριολεκτικά. Δεν 

είναι αυτό το θέμα μας. 

 Κύριε Πατεράκη. 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος, σας παρακαλώ. 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Μισό λεπτάκι, επειδή εδώ πέρα θεωρούμαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει τώρα θέμα .. 
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ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι, μισό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταγράφτηκε τίποτα. 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Δεν καταγράφτηκε τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας βοηθήσουμε τη διαδικασία λιγάκι, καταλαβαίνετε. 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Το θέμα της Ιπποκρατείου. Το θέμα της Ιπποκρατείου υπάρχει 

τα τελευταία 8 χρόνια, από το 2004. Η προηγούμενη Κοινοτική Διοίκηση δεν 

έκανε το παραμικρό, η προηγούμενη Κοινοτική Αρχή. Υπήρχε κ.Κιούση αυτό 

που είπατε. Οι βόριοι και οι νότιοι. Η καινούργια Δημοτική Αρχή είδε 

προβλήματα. Σε 7 μήνες έφτιαξε κάποιους αυτοματισμούς οι οποίοι είχανε 

προβλήματα 8 χρόνια. Βρήκε όμως την εύκολη λύση αντί να βάλουμε τους 

booster, ενώ γνώριζε το πρόβλημα ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ δεν έρχεται με την 

κατάλληλη πίεση, αντί να βάλουμε τους booster, να ανοίξουμε τη γεώτρηση 

της Ιπποκρατείου Πολιτείας, η οποία στέρεψε και γι' αυτό έγινε και το έργο της 

ενίσχυσης του δικτύου μας δια μέσου της ΕΥΔΑΠ. Το νερό της γέωτρησης δεν 

πρέπει να κυκλοφορεί μέσα απ' αυτούς τους αγωγούς. Εχει γίνει Κοινοτικό 

έργο, είναι οι αγωγοί για να περνάει διυλισμένο νέρο και όχι να αναμιγνύεται με 

αδιύλιστο. Κακώς δηλαδή έμπαινε νερό από την γεώτρηση μέσα σ' αυτούς 

τους αγωγούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κ.Πάντο, σας παρακαλώ.  

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Το πρόβλημα μας είναι μεγάλο. Καταλαβαίνετε όταν ο άλλος 

την ώρα που πάει να κάνει ένα ντους, μένει με το .. Ετσι; Πάρτε γρήγορα 

απόφαση να μπει ο booster, γρήγορα απόφαση. Εγώ όμως δεν μέμφομαι τον 

Δήμο, καθυστέρησε ο Δήμος τη μελέτη, γνωρίζει από το Μάιο τουλάχιστον, 

έχει στα χέρια του τη μελέτη και καθυστέρησε. Συγνώμη, στα χέρια του έχει 

την μελέτη τον Μάιο. Ετσι; Γνωρίζει από πέρσι το πρόβλημα, προφανώς δεν το 

αξιολόγησε σωστά, κατά την άποψη μου. Δεν το αξιολόγησε σωστά γιατί είχε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 26η 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  157 

την γεώτρηση. Δεν περίμενε ότι θα πατώσει η γεώτρηση. Εντάξει; Πάρτε 

γρήγορα την απόφαση. Θέλουμε νερό και θέλουμε καθαρό νερό, το 

πληρώνουμε ακριβότερα απ' όλους σε όλο το Δήμο και πρέπει να είναι νερό 

ΕΥΔΑΠ με ποιότητα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τετάρτη περιμένω να' ρθείτε να ανοίξετε προσφορές. 

ΠΑΝΤΟΣ: Να συμπληρώσω κάτι, συγνώμη παιδιά. Πρόεδρε να συμπληρώσω 

κάτι; Να συμπληρώσω κάτι. Μπορεί να το πει ο κ.Πατεράκης αυτό.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια πρόταση έτσι;      

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Το booster αυτό ήταν .. το 2004. Δεν το είπες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Το είπε, το είπε.  

ΠΑΝΤΟΣ: Λοιπόν, το κάνανε κακοτεχνία όλα, τα πάντα, για να οικονομήσουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα κ.Πάντο. Τώρα τι κάνουμε; Να οικονομήσουν οι 

εργολάβοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Και τα πληρώνω εγώ τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο και κ.Πατεράκη, έληξε το θέμα. Τώρα, να' ρθούμε 

στο σήμερα, τι κάνουμε. Λοιπόν, έχει δευτερολογία ο κ.Λίτσας, θέλει να 

τοποθετηθεί στο θέμα και ο κ.Χασιώτης.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ επιμένω και λέω ότι το πρόβλημα που θα έχετε δε θα είναι από 

την προμήθεια του booster, θα είναι από το πότε θα βάλετε ρεύμα. Μπορεί να 

βρείτε την πατέντα να λειτουργήσετε λίγο με γεννήτρια. Κακώς μπαίνετε στη 

διαδικασία αυτή, αλλά γιατί θεωρείτε ότι καθυστερήσανε κάποιοι 8 χρόνια ή 

κάποιοι μερικούς μήνες. Εμείς θα συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία που έθεσε 

η Δημοτική Αρχή. Σας είπα ότι ο τρόπος ο προσωπικός μου θα ήτανε άλλος, για 
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πολύ πιο γρήγορα, εμείς θα συμφωνήσουμε γι' αυτό. Ομως θέλω να πω κάτι, 

λαμβάνοντας αυτή την ευκαιρία, δε θα σας χαϊδέψω τα αυτιά, θα σας πω ότι το 

τι νερό θα παίρνετε είναι απόφαση του Δήμου τι νερό θα σας δίνει, θα σας 

δίνει καλό ποιοτικό νερό να πίνεται, έχω να σας πω όμως, το θέμα της τιμής .. 

Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. Σας παρακαλώ 

κύριε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ κύριε. Δεν καταλάβατε .. Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ κύριε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είναι να μην απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας. Να 

τοποθετηθούμε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ακούσατε καν τι σας είπα κύριε. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής: ότι 

το νερό που πρέπει να σας δίνει ο Δήμος, όπως όλοι οι δημότες, όλοι είναι το 

ίδιο, πρέπει να πίνουνε καλό ποιοτικό νερό, θεωρώ όμως παράλογο να υπάρχει 

τόσο μεγάλο αυξημένο τιμολόγιο, ειδικά για τα κυβικά που καταναλώνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο θέμα αυτό. Τώρα το τιμολόγιο θα δούμε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλο θέμα είναι, μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας πάμε στην πρόταση που έχει γίνει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρουν νερό πρώτα οι άνθρωποι και μετά θα δούμε το 

τιμολόγιο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, αλλά για το θέμα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, θα πρέπει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να δούμε λίγο ότι δεν μπορεί να πληρώνουν 

υπέρογκα νερό κάποιοι, ειδικά αυτές τις εποχές. Θα πρέπει να υπάρχει μια 

ισότητα στις περιοχές, να υπάρχει νερό καλό για όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το δούμε στο άλλο Συμβούλιο λοιπόν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς θα στηρίξουμε λοιπόν το να πάρετε όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα νερό με όποια διαδικασία. Να ξέρετε από τη ΔΕΗ θα 

καθυστερήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τρέξουμε και στη ΔΕΗ και παντού .. Τελειώνω. Είναι και 

άλλος; Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας ακούσαμε κ.Πάντο. Δε διαφωνεί κανείς ότι μπορεί να τρέχετε 

μέρα νύχτα επί 12 μήνες πάνω για το νερό και να σας καλεί όλο το χωριό. Δε 

διαφωνεί κανείς γι' αυτό και να είστε νύχτα μέρα, όπως τα είπατε. Οπως και 

αυτό που είπε ο κ.Πατεράκης, ότι βεβαίως το πρόβλημα το ξέρανε όλοι, το 

είχανε κοινοποιήσει στις Υπηρεσίες τις αρμόδιες, στον κ.Δήμαρχο και φτάσαμε 

τελευταία μέρα να κουβεντιάζουμε για κάτι που έπρεπε να είχε γίνει χθες και 

να είχε ο κόσμος νερό, ούτε σ' αυτό διαφωνεί κανείς. Και ποιος δε θέλει να έχει 

νερό; Από χθες και ποιοτικό και καλό νερό οι πολίτες των Αφιδνών, της 

Ιπποκρατείου Πολιτείας. Ομως, στη λογική αυτή, ενώ το ξέρανε και είμαι 

σίγουρος κ.Πάντο ότι και εσείς το είχατε κοινοποιήσει το πρόβλημα αυτό, 

αποκλείεται να τρέχετε όλη μέρα και να μην το έχετε κοινοποιήσει το 

πρόβλημα. Δεν είναι φυσικό, ούτε δυνατόν να μας φέρνει ο κ.Δήμαρχος 
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τελευταία μέρα και να μας λέει τώρα, να μας σύρει σε μια απευθείας ανάθεση 

που θέλει να κάνει κ.Πάντο, εγώ ούτε ηθικό το βλέπω, ούτε σωστό.  

 Η είσηγηση λέει, πρόχειρο διαγωνισμό, για κάτι που έπρεπε να είχε γίνει 

χθες, όχι φέτος, αλλά σ' αυτή τη λογική να μας φέρνει ο κ.Δήμαρχος σε 

απευθείας αναθέσεις και να μας απειλεί κιόλας, ότι εγώ θα το είχα κάνει επειδή 

μου το δίνει το δικαίωμα ο Νόμος, αφού του το δίνει το δικαίωμα ο Νόμος του 

κ.Δημάρχου, γιατί δεν το έχει κάνει χθες να το λύσει το πρόβλημα; Δεν 

καταλαβαίνω. Απευθείας ανάθεση και μ' αυτή την εκβιαστική λογική, δεν 

ψηφίσαμε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε πρόκειται ποτέ να ψηφίσουμε. 

Να προχωρήσει το θέμα με πρόχειρο διαγωνισμό. Οχι με απευθείας ανάθεση 

κ.Πάντο και συγχωρέστε με. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΠΑΝΤΟΣ: Μακάρι να μας δίνει η ΕΥΔΑΠ το νερό που μας δίνει από το Σαββάτο 

και να μην το βάλουμε ποτέ το booster. Μακάρι να μας δίνει το νερό αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Κύριε Χασιώτη και κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: .. γιατί μας έδινε μια, μια δε μας έδινε. Κατάλαβες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι η έγκριση της μελέτης και η διαδικασία εκτέλεσης 

του έργου η οποία είναι, συζητήθηκε με την πρόταση του Δημάρχου. Διαφωνεί 

ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Διαφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου ως προς τον τρόπο 

εκτέλεσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Η διαδικασία εκτέλεσης. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Από τη διαδικασία φάνηκε 

ότι δεν υπάρχει κατεπείγον. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε 

την τυπική, νόμιμη διαδικασία. Δεν υπάρχει, έχει, είπε ο Αντιδήμαρχος, άφθονο 
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νερό η Νέα Πολιτεία .. Η Ιπποκράτειο. Ετσι δεν είπατε; Λοιπόν, αφού δεν 

υπάρχει αυτή την ώρα πρόβλημα, να ακολουθηθεί παρακαλώ η νόμιμη 

διαδικασία.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ. Για 

ακούστε λιγάκι. Ακούστε, ακούστε, περιμένετε, τζάμπα φωνάζετε. Περιμένετε, 

τζάμπα φωνάζετε κύριε. Κύριε ακούστε κάτι, σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, είναι νόμιμη η διαδικασία και η άλλη. Είναι 

νόμιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι κ.Δήμαρχε, αλλά είναι μια χρόνια κατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε νερό ή όχι; Τι κάνετε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι νόμιμη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι μια χρόνια κατάσταση και δεν έχει κάτι το εξαιρετικώς 

επείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Εχουν καταγραφεί οι αντιρρήσεις 

των συναδέλφων. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

........: Πες τα μέλη της επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη διαδικασία που πρότεινε ο κ.Δήμαρχος. 

........: Τα μέλη της επιτροπής, Πρόεδρε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέσα από την Οικονομική Επιτροπή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αναφέρουμε τα μέλη της επιτροπής κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαμε ο Δημήτρης .. Ο Σταμάτης ο Λάτσας, ο Ρούσσης και ο 

Πρόεδρος.  
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Πρόεδρε, μόνο που καλό θα είναι, επειδή έχω δύο, τρεις, μέχρι την 

Παρασκευή να κάνουμε τις .. Δυό μέρες είναι, Δήμαρχε, άστο, μην το ψάχνεις, 

δύο μέρες, μέχρι την Παρασκευή. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θέλεις 10 μέρες 

από την τελευταία δημοσίευση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 14:00 η ώρα, Τετάρτη μεσημέρι 14:00 η ώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πέμπτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να φέρει προσφορές. 

........: Θωμά, Θωμά, η ΕΥΔΑΠ δε θα στέλνει το νερό που στέλνει τώρα, 

συνέχεια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενας μελετητής σε 2 ώρες έχει κάνει την προσφορά του.  

........: Αυτό είναι για 10 μέρες, μια βδομάδα η ΕΥΔΑΠ, μετά σταματάει, έχει 

γίνει μια Αθήνα άνω κάτω. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δε στέλνουνε 

παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θώμα, βλέπεις τώρα.. Λοιπόν, Τετάρτη, 14:00 η ώρα. 

Λοιπόν, κύριοι έληξε το θέμα τώρα. Δε χρειάζεται να .. Υποχρέωση μας είναι. 

Δε χρειάζεται να ευχαριστήσετε κανέναν. Ε, καταγράφτηκε ότι είναι .. Κατά 

πλειοψηφία είναι, έχει καταγραφτεί στα πρακτικά. Ο κ.Χασιώτης ζήτησε 

πρόχειρο διαγωνισμό. Και εσύ και ο κ.Τσάκωνας πρόχειρο διαγωνισμό. Δεν 

εκφράσατε κάποια αντίρρηση κ.Λέκκα. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα; Αφού 

συμφωνήσατε. 

 3 λεπτά διάλειμμα κύριοι συνάδελφοι.   

 3 λεπτά διάλειμμα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι, όπως προσέλθουν στις 

θέσεις τους. Κύριοι συνάδελφοι, τα θέματα του Συμβουλίου είναι πολλά. 
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Παρακαλώ να περάσετε στις θέσεις σας. Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι 

και της συμπολίτευσης να προσέλθουν στις θέσεις τους. Κύριε Τσεκρεζή και οι 

υπόλοιποι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, να προχωρήσει το Συμβούλιο. 

Κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Κύριε Βασιλάκο και κύριοι 

συνάδελφοι, θα προχωρήσει η διαδικασία ή όχι; Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

 Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να σας παρακαλέσω να βάλετε μια ώρα που θα τελειώσει το 

Συμβούλιο, λογική. Θέλω να σας παρακαλέσω επίσης, βάλτε ποια 

προτεραιότητα, ποια είναι τα πιο σίγουρα και είναι και μερικά διαδικαστικά. Και 

θέλω να κάνετε αυτό που είπε ο κ.Γιαμαρέλος, να τελειώνουμε στις 00:00 η 

ώρα τη νύχτα. Ξεκινήστε το λίγο πιο γρήγορα κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το θέμα τώρα, εντάξει, θα συζητηθεί. Τώρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξεκινήστε το .. Αλλά σας λέω τώρα, να καθόμαστε, έχουμε 

κουραστεί, είναι πολλές οι ώρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθήστε και εσείς τη διαδικασία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Βοηθάμε, σας είπα και πριν το πρόβλημα, δε θέλω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ, δεν μπορεί όμως ένα Δημοτικό Συμβούλιο να 

περνάει 3 θέματα και άλλα Συμβούλια 70. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ο Δήμος δεν 

μπορεί να προχωρήσει με 3 θέματα, να κλείσουμε τώρα το μαγαζί. Δε γίνεται, 

δε γίνεται αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ας μην κρίνει ο ένας τον άλλον τώρα, να προχωρήσει η 

διαδικασία. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Λήψη νέας απόφασης για Αναπροσαρμογή του Δημοτικού Φόρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ένα θέμα το οποίο δε χρειάζεται κουβέντα. Ναι, είναι μια 

επιστροφή από της απόφασης μας στις δύο περιοχές του Αυλώνα, δε θυμάμαι 

και το, που βάλαμε Δημοτικό Φόρο που δεν είχε βάλει ποτέ και θα πρέπει να 

ξεκινήσει από την αρχική μειωμένη τιμή του 0,07 ευρώ σε σχέση με το .. που 

είχαμε βάλει. Κύριε Διευθυντά το είπα καλά; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Μια χαρά. Εχει χορηγηθεί η εισήγηση αναλυτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα. Μειώνουμε την τιμή αναγκαστικά επειδή μας 

το επιβάλλει η Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση μας που οι τιμές ήτανε 

0,30 και 0,15 για όλες τις περιοχές στους στεγασμένους χώρους κλπ., λοιπόν, η 

εισήγηση υπάρχει στους συναδέλφους. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο θέμα;  

 Ο κ.Χασιώτης, η κα Βαρνάβα και η κα Στεργίου. 

Κύριε Χασιώτη. Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν τα χαρίζουμε, δεν τα 

μειώνουμε. Ετσι Δήμαρχε; Εντάξει; Απλώς ήτανε μια προηγούμενη απόφαση 

που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία κρίθηκε από την Περιφέρεια 

ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί έναν ενιαίο τέλος και μας υποχρεώνει στις 

Κοινότητες οι οποίες δεν είχανε καθόλου μέχρι τώρα τέλος Δημοτικό, να 

βάλουμε το κατώτερο. Ετσι; Ναι, δεν χαρίζουμε επομένως. Να βάλουμε το 

κατώτερο σύμφωνα με το Νόμο 1989.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε κανείς ότι χαρίζουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα χαρίζουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιβάλλουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα, η Περιφέρεια μας το επέβαλλε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να το ξεχωρίσουμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να βάλουμε το 

νόμιμο. Εδώ που θα διαφωνήσω εγώ, είναι να κρατήσουμε, επειδή υπάρχει μια 

μεγάλη διαφορά μεταξύ των Κοινοτήτων που δεν.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε θέμα αυτό σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτά τα .. Μας 

υποχρεώνει να πάρουμε τέτοια απόφαση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας υποχρεώνει η Περιφέρεια στην αναπροσαρμογή κα 

Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μιλάμε τώρα για .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Μας υποχρεώνει να βάλουμε το τέλος στις Κοινότητες 

που δεν είχανε, το κατώτερο. Οι Κοινότητες που έχουν το ανώτερο, μπορεί να 

έχουνε μέχρι 20% φορολογία. Εμείς τουλάχιστον, εάν δεν επιβάλλεται, να 

κρατήσουμε, αν επιβάλλεται δηλαδή να γίνει αυτός ο φόρος, αν επιβαλλεται, 

τουλάχιστον να κρατήσουμε τα υψηλά εκεί που είναι και να μην τα αυξήσουμε 

ακόμα παραπάνω. Γιατί απ' ότι είδα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν παίρνουμε τέτοια απόφαση σήμερα. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε θέμα αύξησης Τελών τώρα. Προσαρμόζουμε την 

απόφαση μας υποχρεωτικά. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Την προσαρμόζουμε αλλά εγώ βλέπω ότι .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο κατώτερο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Στο κατώτερο σ' αυτές που δεν είχανε. Σ' αυτές που είχανε όμως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε θέμα γι' αυτές που δεν είχανε, σήμερα. Παραμένει 

το ίδιο, ό,τι είχαμε πάρει απόφαση, δεν αλλάζουμε απόφαση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν παραμένει το ίδιο, γιατί απ' ότι βλέπω  εγώ οι Αφίδνες έχουν 

παραπάνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα διορθώνουμε αυτό που μας επέβαλλε η Περιφέρεια, 

τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμείς εξ' αρχής, όταν ψηψίζαμε αυτούς τους Φόρους και τα Τέλη, 

είχαμε διαφωνίσει. Αυτός ήτανε ένας αυτοτελές Φόρος, ένα χαράτσι το οποίο 

επιβλήθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον σε 4 Δημοτικά 

Διαμερίσματα της περιοχής μας και σε κάποια άλλα αυξήθηκε. Απ' ότι θυμάμαι 

ήτανε 20- 25% η αύξηση στα προηγούμενα Διαμερίσματα και σήμερα το 

μειώνετε στο μισό. Εμείς διαφωνούμε και με τη λογική των χαρατσιών από τη 

Δημοτική Αρχή, γι' αυτήν τη φορομπιχτική πολιτική και βεβαίως όπως 

καταψηφίσαμε και διεκδικήσαμε να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι φόροι 

από τη Δημοτική Αρχή, έτσι θα καταψηφίσουμε και τώρα και καταψηφίζουμε 

με τη λογική ότι θέλουμε να καταργηθεί αυτός ο Φόρος. Οχι επειδή επιβάλλει η 

Περιφέρεια να το μειώσουμε λίγο και αύριο θα το ξαναυξήσουμε. Κατάργηση 

των Φόρων και των Τελών σ' αυτής της λογικής του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το χθεσινό, γιατί η χθεσινή 

συγκέντρωση που παραβρεθήκατε κ.Δήμαρχε, σε δική μου ερώτηση για το 

Δημοτικό Φόρο απαντήσατε εδώ ενόψει, μάλλον μπροστά σε όλο αυτόν τον 

κόσμο που ήτανε εδώ, ότι μειώνουμε το Φόρο, μειώνουμε το Φόρο. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, δεν μειώνουμε το Φόρο, κάνατε λάθος. Η απόφαση.. 

Συγνώμη, να τελειώσω και απαντάτε. Η απόφαση που πήραμε, που πήρατε, 

γιατί εγώ δεν την ψήφισα, ήταν λάθος και γι' αυτό δεν σας την ενέκρινε η 

Περιφέρεια. Μέσα στην ταραχή σας να περάσετε Φόρους και Φόρους και 

Φόρους, τις είχατε κάνει λάθος. Φέρνετε λοιπόν και παίρνουμε εδώ πέρα λάθος 

Αποφάσεις και ψηφίζει η πλειοψηφία. Λοιπόν, κάνατε λάθος και ήρθε η 

Περιφέρεια και σας λέει, επ, δεν μπορείτε τόσο να πάτε, παρακάτω. Λοιπόν, 

επειδή και την πρώτη απόφαση δεν την είχα ψηφίσει, θεωρώ ότι ο Δημοτικός 

Φόρος είναι ένας πρόσθετος Φόρος που δεν επιβάλλεται να τον βάλουμε, γιατί 

σύμφωνα με τον Νόμο επιτρέπει στους Δήμους να το βάλουν, αν θέλουν ή δε 

θέλουν. Δεν είναι υποχρεωτικό και επειδή υπάρχει το Τέλος Ακινήτων, 

υπάρχουν τα Δημοτικά Τέλη τα οποία τα είχαμε, τα είχατε προσαρμόσει, 

υπάρχει το Τέλος στη ΔΕΗ, υπάρχει Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, 

ΕΤΑΚ κλπ., όλα πάνω στα τετραγωνικά και στην περιουσία, είπαμε, αυτός ο 

Δημοτικός Φόρος να μην υπάρχει. Δεν κερδίζουμε, δεν είναι φοβερά τα ποσά 

που θα χάσει ο Δήμος και έτσι, έστω και για λόγους κοινωνικής, αν θέλετε, 

πολιτικής, να πούμε ότι ο Δήμος Ωρωπού δεν βάζει Δημοτικό Φόρο.  

 Νομίζω αυτό πρέπει να κάνουμε και να μην προσαρμόσουμε τα Τέλη. 

Δεν το ψηφίζω εννοείται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, είπατε να το περάσουμε γρήγορα αλλά νομίζω 

ότι καλό είναι, όπως είπε και η κα Στεργίου, να ακούγεται ότι είχαμε 

καταψηφίσει την απόφαση σας την αρχική, είχαμε επισημάνει τα λάθη. Θα 

συμφωνήσω με την κα Στεργίου σ' αυτά που θέτει, ότι τόσοι άλλοι Φόροι 

υπάρχουν και στο Δημοτικό Φόρο αύξηση και στα Δημοτικά Τέλη κλπ.; Θα πω 

κάτι, θα πω ιδεολογικά κάτι που ταιριάζουμε. Προσέχτε κ.Δήμαρχε, διότι το 
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1917 η Κόκκινη Επανάσταση, που έχω δίπλα τον Μιχάλη και τα ξέρει καλύτερα, 

δεν κατάσχεσε την περιουσία την ιδιωτική, Φόρους επέβαλλε και 

αναγκάστηκαν αυτοί που είχαν τα ακίνητα μην μπορώντας να τα πληρώσουν, 

να χάσουν τις περιουσίες τους, δεσμεύοντας την περιουσία το κράτος επειδή ο 

πολίτης δεν είχε να πληρώσει. Μην οδηγηθούμε εμείς, που εντός εισαγωγικών, 

είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς να εξυπηρετούμε συμφέροντα 

οικονομολόγων που ίσως παλαιότερα, στα νιάτα τους, ήταν, είχαν περάσει από 

τις τάξεις των συναδέλφων εκ αριστερών, μη βάζετε άλλο Φόρο κ. Δήμαρχε, 

μη βάζετε άλλο, κ.Δήμαρχε μη βάζετε άλλους Φόρους. Θα οδηγηθούμε σ' 

αυτήν την κατάσταση.        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι.  

 Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα συμφωνήσω με τους λογιστές. Κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Κυρία Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ είπα. Και εγώ κατά, το ίδιο έκανα και στην Οικονομική 

Επιτροπή για τους λόγους που εξήγησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά λοιπόν σύσσωμη η αντιπολίτευση.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση Β' τριμηνιαίας έκθεσης 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 

του Δήμου που έχει υποβληθεί με την υπ' αριθμ. 271/2012 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση ένατης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5 θέμα.  

 Εδώ είναι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής μας Υπηρεσίας και οι 

συνεργάτες. Εάν δεν έχει αντίρρηση το Σώμα μπορούμε να δούμε και την 

αναμόρφωση, και την αναμόρφωση.  

 Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλλουν .. Εχουμε τίποτα 

τροποποιήσεις κ.Χρήστου στις εισηγήσεις; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, έχει χορηγηθεί η εισήγηση. Εάν θέλετε να διευκρινίσουμε κάτι 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητάμε λοιπόν και την αναμόρφωση, το υπ' αριθμόν θέμα 6, 5 

και 6.  

 Λοιπόν, ερωτήσεις η κα Στεργίου. Κυρία Στεργίου, φαίνεται έχετε την 

αποκλειστικότητα στα οικονομικά. Ο κ.Τσάκωνας σωπαίνει.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά κάποια 

κονδύλια έτσι που υπάρχουνε. Για παράδειγμα στα αποτελέσματα, στην 

τριμηναία έκθεση, έτσι; Στα έσοδα. Στο 13, επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες. Είναι 1.521.205. Αυτά, αν μπορείτε να μας πείτε από που 

προέρχονται και φυσικά τα έχουμε εισπράξει, απ' ότι βλέπω είναι 

εισπραχθέντα. Το δεύτερο είναι, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, στις δαπάνες, 

όπου ενταλθέντα λέμε, 2.566.405 και πληρωθέντα 2.215. Δηλαδή υπάρχουν 

αμοιβές, υπάρχουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού που δεν έχουν πληρωθεί και 

για ποιο λόγο. Να προχωρήσω; Λοιπόν, πάμε τώρα στον ισολογισμό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει η κα Στεργίου τα ερωτήματα, αρκεί να 

καταγράφονται. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλετε να απαντάτε; Πως θέλετε; Θέλετε να απαντάτε ή να τα πω 

όλα μαζί;  

........: Στο θέμα των οφειλών προς τις αποδοχές του προσωπικού, δεν 

υπάρχουν οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού. Εκδίδονται τα εντάλματα στο 

τέλος του μήνα και η πληρωμή γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών στις 

13 του επόμενου μήνα. Οπότε γι' αυτό και φαίνονται εκεί σαν οφειλές στο 

τέλος του μήνα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στις επιχορηγήσεις να μου απαντήσετε. Το 1.521.205 από τι 

προέρχεται. Μ' ακούσατε; Συγνώμη. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, προέρχονται, το πρώτο αφορά την αντικατάσταση 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση οδοστρώματος οικισμών 

Κοινότητας Συκαμίνου, 191.142, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 

για ανάπλαση πλατείας Χαλκουτσίου, 303.461,49, χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ, 18%, για το έργο, κατασκευή δημοτικών δρόμων, 

αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Καλάμου, .., 
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τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, αγορά γερανοφόρου βραχίονα από το 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, 63.673,47 και κατασκευή συντήρηση οδικού δικτύου 

Καπανδριτίου, 13.393,60.  

Αυτά είναι κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τα έχουμε εισπράξει αυτά. Ετσι; Τα έχουμε χρησιμοποιήσει. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, θέλω επίσης να ρωτήσω, βέβαια αυτό μπορεί να μην είναι 

δικό σας θέμα, να είναι θέμα του Δημάρχου, αλλά εντάξει, στον ισολογισμό 

έχουμε υποχρεώσεις από δάνεια 1.789.400. Τα δάνεια αυτά είναι προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων; 

........: Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι, εξυπηρετείται κανονικά; 

........: Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε χρωστάμε; Γιατί .. 

........: Οχι, αυτά μειώνονται μέσω της ΚΑΠ. Δηλαδή μας δίνει η ΚΑΠ, 

παράδειγμα 300.000, ένα μέρος απ' αυτό φεύγει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και πάνε απευθείας. Για κάποια ρύθμιση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών που ακούστηκε χθες δε μας αφορά αυτό; Δεν ξέρω. 

........: Οχι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν μας αφορά. 

........: Δεν μπαίνουμε σε καμιά ρύθμιση γιατί δεν υπάρχει λόγος να το 

κάνουμε, φαντάζομαι, αυτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, γιατί είναι εξυπηρετούμενο. Ωραία. Εχουμε καταθέσεις 

7.000.000. Είναι αληθινό;     
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........: Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 'Η είναι λογιστικό; Είναι. Λοιπόν, και πάω τώρα στην 

αναμόρφωση. Αφαιρείτε, αυτό που είπα και προηγουμένως, 300.000 από τα 

έσοδα ανακύκλωσης. Αφαιρείτε 170.000 από τη μίσθωση μηχανημάτων για την 

αποκομιδή .. Λίτσα, δε σε ενδιαφέρουν αυτά που λέμε; Μίσθωση μηχανημάτων 

για την αποκομιδή απορριμμάτων άλλα 170. Αφαιρείτε, μειώνετε τα κονδύλια 

αυτά. Αυτά τώρα έχουν σχέση και με την προηγούμενη απόφαση που πήραμε 

για την ανάθεση σε ιδιώτες. Μήπως όλα αυτά έχουν κάποια σχέση; Βέβαια δεν 

αφορά εσάς. Γιατί αφαιρούμε τότε 170.000 από τη μίσθωση μηχανημάτων; 

Υπερεκτίμηση.  

Λοιπόν, επίσης έχετε στο 356041, πάλι στα έξοδα, αφαιρείτε από τις τακτικές 

αποδοχές 114.000. Αυτό από τι προέρχεται;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Από τις περικοπές των μισθών της μισθοδοσίας που έγιναν, 

υπάρχει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τόσο μεγάλη μείωση;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει μείωση, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και παρακάτω, από απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας άλλα 

140 αφαιρείτε.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Το ίδιο, το ίδιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και αυτό από μειώσεις μισθών; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Από μειώσεις, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από τα εφάπαξ είναι αυτά; Πολύ ωραία. Μείωση εφάπαξ είναι 

προφανώς. Και να κάνω και μια ερώτηση γενική. Είμαστε ευχαριστημένοι από 

την πορεία του Δήμου, από την πορεία είσπραξης των εσόδων, από την 
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εξυπηρέτηση των δαπανών, από το τι μέλλον έχουμε και πόσο μας φτάνουνε 

τα χρήματα αυτά που έχουμε, αν υπάρχει δυνατότητα να μου απαντήσετε;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κοιτάξτε, το ταμειακό υπόλοιπο δείχνει ότι είμαστε σε καλή 

κατάσταση μέχρι στιγμής και πιστεύουμε ότι θα εξακολουθήσουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: 7.000.000. Δε νομίζω ότι θα προκύψει πρόβλημα. Το 

παρακολουθούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στις τοποθετήσεις πλέον.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Λίτσας και στο 5 θέμα και στο 6; Δεν το συζητήσαμε; 

Δεν .. Μα αφού έκανε σχόλια η κα Στεργίου. Δεν είπαμε ότι θα συζητηθούν και 

τα δύο θέματα; Κατά λοιπόν ο κ.Λίτσας, κατά ο κ.Χασιώτης.     

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να πω ότι, κ.Πρόεδρε, ότι το θέμα αυτό το είδαμε και με 

τους κυρίους συναδέλφους, εδώ, οικονομολόγους στην Οικονομική Επιτροπή 

και θέλω να πω στο Σώμα ότι οι άνθρωποι έκαναν πολύ καλή δουλειά, 

κρίνοντας οικονομικά το θέμα. Βέβαια και εγώ θα είμαι κατά γιατί κατά 

παράδοση ψηφίζω κατά τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να εξάρουμε αυτών 

των ανθρώπων το έργο γιατί βλέπω ότι πραγματικά παράγουν ένα έργο και ένα 

δεύτερο, ότι κ.Πρόεδρε θα σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε 4 οικογενειάρχες 

που πρέπει να παρίστανται ακριβώς, βάλτε το πρώτο θέμα, αυτό είναι 

παράκληση και από μας, βάλτε το πρώτο θέμα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τόσα τα θέματα και βλέπετε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συμφωνώ, αλλά εδώ έχουμε να κρατήσουμε 4 οικογενειάρχες 

μέχρι τις 00:30 η ώρα. Εμείς ηθελημένα, εσύ πληρώνεσαι κ.Καρίνο, εσύ 
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πληρώνεσαι, σαν και εμάς, εμείς πληρωνόμαστε, ο κ.Καρίνος πληρώνεται, οι 

άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι πληρωνόμαστε, γι' αυτό είμαστε και οικονομημένοι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, οι κύριοι δεν .. (γέλιο) Κύριε Καρίνο, παίρνετε 30 ευρώ, μην το 

ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και στην Οικονομική Επιτροπή ακριβώς στο ίδιο θέμα το 

καταψηφίσαμε γιατί δεν ήταν ρεαλιστικά τα στοιχεία που δόθηκαν εξ' αρχής 

στον προϋπολογισμό. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν είναι υπεύθυνοι εδώ ο κύριοι, 

αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να είμαστε πιο ρεαλιστές όταν 

κάνουμε προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και εγώ δε θέλω να πω κάτι για το αν είναι σωστά ή λάθος 

τα στοιχεία, αποτύπωση είναι της κατάστασης. Και εγώ από λόγους αρχής 

ψηφίζω κατά, αλλά και επίσης αυτό που είπε ο κ.Κιούσης, κ.Πρόεδρε, μην το 

ξανακάνετε αυτό, δηλαδή να αφήνουμε τους ανθρώπους, την άλλη φορά 

περιμένανε μέχρι τις 02:00 η ώρα. Τουλάχιστον να έχουμε μια ευαισθησία για 

τους εργαζόμενους του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  
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ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την "προμήθεια 

συνθετικού χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. Δεν ακούγεται ο κ.Καρίνος. Κύριε Καρίνο, πιο κοντά. 

(εκτός μικροφώνου) 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Λίτσας θέλει να τοποθετηθεί. Αλλος συνάδελφος; Και 

ο κ.Χασιώτης. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο κ.Δήμαρχος είχε πει ότι την 

τοποθέτηση θα την κάνει δωρεάν ο εργολάβος. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά 

και είναι γραμμένο στα πρακτικά και τώρα φέρνετε μια τιμή προμήθειας του 

χλοοτάπητα μαζί και με την τοποθέτηση. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι έχει πει ο 

κ.Δήμαρχος ότι την τοποθέτηση θα την κάνει δωρεάν ο εργολάβος. Δεύτερον, 

όσον αφορά τη Μαλακάσα, έχω να σας πω ότι ο σχεδιασμός ο δικός μου ήτανε 

για φυσικό τάπητα. Και τρίτον, λυπάμαι, εγώ ήμουνα σήμερα δύο φορές στο 

Δήμο για να πάρω τη μελέτη της ύδρευσης και το πρωί και το μεσημέρι, 

μελέτη δεν πήρα. Γιατί θα το είχα δει αυτό που είπατε τώρα, θα το είχα 

επισημάνει, θα το είχα αναγάγει σε ένα θέμα. Λυπάμαι πάρα πολύ, το 

καταψηφίζω και θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Δήμαρχος να λέει ότι έχει κανονίσει να 

πάρει δωρεάν την τοποθέτηση του τάπητα και να έρχεται ο κ.Καρίνος σήμερα 

και να λέει, ότι η τοποθέτηση είναι μέσα στην τιμή της αγοράς. Λυπάμαι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. Μάλιστα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Και η δωρεά του εργολάβου κ.Καρίνο που πάει; Η δωρεά του 

εργολάβου που πάει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είναι, επειδή είναι αργά δεν ήθελα να πω πολλά λόγια 

αλλά θα την πάρουμε τη δωρεά κ.Λίτσα με οποιονδήποτε τρόπο. Ηδη τώρα 

κατασκευάζεται ένα 5 χ 5 δωρεάν από τον εργολάβο στο Λύκειο. Εχουνε μπει 

τα μηχανήματα όλα, μας κάνει δωρεάν όλη την κατασκευή, την υποδομή, τις 

γραμμές των ηλεκτρικών, όλα αυτά δωρεάν. Θα ζητήσω αντί για την 

τοποθέτηση να μας κάνει και άλλα πράγματα και στο Χαλκούτσι να 

αντικαταστήσει τον τάπητα που είναι διαλυμένος και στο .. Οχι ρε. Και στη 

Μαλακάσα να γίνει ένα τένις. Θα του ζητήσω πράγματα δηλαδή που δεν 

μπορείτε να φανταστείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. Κύριε Χασιώτη. Να μιλήσει ο κ.Χασιώτης κ.Βλάχο 

και οι υπόλοιποι εκεί πέρα της παρέας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν έχω λάβει εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα και θα 

καταψηφίσω. Δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, δεν έχω ενημέρωση. Δε μου 

φτάνει φυσικά αυτό που άκουσα από τον κ.Καρίνο, θα ήθελα την εισήγηση. 

Οταν λέμε ότι μια μέρα πριν που είναι λίγο, πρέπει να δίνονται οι εισηγήσεις, 

πρέπει να το τηρούμε κιόλας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο συγκεκριμένο θέμα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ετσι νομιμοποιούμε και μια κατάσταση η οποία θα την ξαναδούμε 

αύριο μπροστά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. Ο κ.Τσάκωνας; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ και εγώ δεν ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι η κα Στεργίου. Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν άκουσα τον κ.Δήμαρχο αυτά που στη συνέχεια είπε, για κάποιες 

δωρεές κάποιου εργολάβου, έχω να το το εξής: ότι έχει ξανακάνει το ίδιο 

λάθος ο κ.Δήμαρχος, τις δωρεές αυτές πρέπει να τις αποδέχεται το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όχι ο ίδιος. Ετσι .. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά βέβαια, έχει καταγραφεί.  

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Συντηρήσεις 

αγροτικών και δασικών δρόμων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ.Τσάκωνας. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Νομίζω Πρόεδρε πρέπει να μπει ένα όριο στο χρόνο. Το έχουμε 

ξαναπεί αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανερχόμαστε. Θα το δούμε το θέμα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ε ναι αλλά για να μην επανερχόμαστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε το θέμα κα Βαρνάβα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ κ.Πρόεδρε αποχωρώ. Νομίζω ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρούν οι συνάδελφοι ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης, ο 

κ.Γιαμαρέλος.  

 Κύριε Καρίνο.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο θέμα κύριοι συνάδελφοι;  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα. Βεβαίως και υπάρχει εισήγηση.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εδώ, εδώ στην εισήγηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί ο λόγος στον κ.Λίτσα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Α, συγνώμη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο έργο έχουμε ζητήσει από την 

πρώτη στιγμή και ειδικά και από τον κ.Καρίνο είχα ζητήσει τη δυνατότητα να 

λάβουμε γνώση το που γίνεται το έργο. Θέλω να πω ότι προσπάθησα να 

ζητήσω ενημέρωση για το έργο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και δεν τα 

κατάφερα να έχω ενημέρωση που ακριβώς γίνεται το έργο. Την ύστατη στιγμή 

λοιπόν, που ίσως το έργο έχει ολοκληρωθεί ακόμα κ.Καρίνο, νομίζω ότι 

δικαιούμαστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όποτε μπορείτε, δε θα κάνετε για τον 

καθένα ξεχωριστή τουρνέ, να μας δείξετε που έχει γίνει αυτό το έργο. Γιατί σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις κάποιοι από κάποιες περιοχές δεν το είδανε αυτό το 
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έργο να γίνεται και θα ήθελα να έχουμε μια άποψη γι' αυτό το έργο. Επίσης, 

έχουμε καταγγελίες από κάποιες περιοχές ότι τα μηχανήματα που πέρασαν, 

ειδικά το γκρεϊτερ, αντί να φτιάξει δρόμο, τον χάλαγε και ότι έστελναν από 

πίσω άλλο γκρεϊτερ, με μεροκάματο, να φτιάξει το δρόμο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε αρκετές περιοχές, στη Νέα Πολιτεία, σε αρκετές περιοχές.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για το ιστορικό του έργου κ.Καρίνο, μας λέτε ότι η εργολαβία 

συντάχτηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά ανάδοχος πάλι 

ορίστηκε ο κ.Κόντος με την απόφαση πάλι της Οικονομικής Επιτροπής.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όμως. Ετσι δεν είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως .. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Στην Οικονομική 

Επιτροπή για το ιστορικό του έργου, έχετε πλέον εδώ πέρα να μας .. μια 

αιτιολογική έκθεση για Συγκριτικό Πίνακα, αυτό μας φέρνετε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Ομως στην προγενέστερη απόφαση δεν κουβεντιάστηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, παρά μόνο στην Οικονομική Επιτροπή. Ετσι δεν είναι; 

Αυτό μου λέτε τώρα. Ωραία, καλά κάνατε και εφαρμόζετε το Νόμο, όπως τον 

καταλαβαίνετε εσείς. Στην αιτιολογία, εμείς δεν ήμασταν .. Δεν είμαστε μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής, δε συμμετέχουμε στις αποφάσεις, δεν παίρνουμε 

εισηγήσεις για τα έργα αυτά, καθόλου, έχουμε ζητήσει να μας δίνονται και 

βεβαίως θα καταψηφίσουμε και διαφωνούμε κιόλας και με τη λογική για να μη 
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μας δίνονται εισηγήσεις και προσκλήσεις για την Οικονομική Επιτροπή, παρόλο 

που δεν είμαστε μέλη, να παραβρισκόμαστε και εμείς εκί, να ξέρουμε τι έργα 

περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή, να ξέρουμε τους φακέλους των έργων 

και από εκεί και πέρα να αποφασίζουμε και εμείς. Μας φέρνετε τη συνέχεια του 

έργου στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το δεχόμαστε, δεν το γνωρίζουμε το έργο 

στην αρχή του, το καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λέκκας. Κυρία Στεργίου, θέλετε να μιλήσετε;  

 Κύριε Λέκκα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο αυτό που είπε και ο 

κ.Λίτσας. Σε ποια Δημοτική Κοινότητα έγινε αυτό το έργο. Πρώτο. Πόσα 

χιλιόμετρα είναι η κατασκευή και πόσο το τετραγωνικό.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Δηλαδή και σε μια μέρα μπορούμε να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα; 

Να πάρουμε άτομα πολλά και να τα δώσουμε. Ποιους  παρακολουθεί η κα 

Παπαθανασίου; Πόσα ημερομίσθια κάνατε; Εμείς δεν έχουμε κανένα πίνακα. 

Εάν είχαμε έναν πίνακα κ.Αντιδήμαρχε δε θα ήτανε καλύτερα; Να ξέρουμε τι 

μας γίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ας ακούσει την απάντηση ο κ.Λέκκας από τον 

κ.Καρίνο. 

 Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, αυτά θα γίνουν συνολικά.  
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 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας, όχι ο 

κ.Χασιώτης, όπως και η κα Στεργίου. Η κα Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών, όπως και ο κ.Λέκκας.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: 

"Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για 

πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσα, Μηλεσίου, 

Σφενδάλης" της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11 θέμα κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ κύριοι συνάδελφοι;  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω καταψηφίσει πάλι μέρος του συγκεκριμένου έργου για ένα και 

μόνο λόγο, αλλάξατε τη μελέτη, βάλατε κάποιες άλλες εργασίες μέσα, ήτανε 

σοβαρό το λάθος από τη στιγμή που υπήρχε πίσω και η οδοποιία της 

Μαλακάσας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε με την οδοποιία της Μαλακάσας, αλλά 

πετάξατε χρήματα στον αέρα, γιατί. Εφόσον ερχότανε η οδοποιία πίσω από την 

ύδρευση δε χρειαζότανε να κάνετε δαπάνη μέσα στο έργο, να μπαλώσετε εκεί 
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που πέρναγε η ύδρευση. Εμείς που είχαμε σχεδιάσει την υλοποίηση και του 

ενός έργου και του άλλου, είχαμε με σειρά κάνει τα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οπως και την προηγούμενη φορά. Είναι ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ο,τι τις προηγούμενες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ανακεφαλαιωτικούς δεν ψηφίζουμε Πρόεδρε. Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κατά και η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: 

"Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων" της πρώην Κοινότητας Αφιδνών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12 κύριοι συνάδελφοι.  

 Τακτοποιητικός είναι και αυτός. Κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο εγκρίνει.  

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 26η 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  183 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: 

"Οδοποιία Κοινότητας Μαλακάσας" της πρώην Κοινότητας 

Μαλακάσας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13 θέμα.  

 Κατά λοιπόν σύσσωμη η .. Παρών η κα Βαρνάβα. Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει. Το 14.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Οχι, όχι, κατά σειρά. Ναι. Ναι, της πρώην Κοινότητας 

Μαλακάσας.  

 Καταγράφεται λοιπόν, ναι ο κ.Λίτσας, όχι ο κ.Χασιώτης με την κα 

Στεργίου, παρών η κα Βαρνάβα με τον κ.Λέκκα.  

 

 

      ΘΕΜΑ 14ο 

 

Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή 

Ο.Σ.Ε. Αυλώνος". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14 θέμα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω τον κ.Αντιδήμαρχο, με τη μηχάνημα θα ανοιχτεί 

κ.Αντιδήμαρχε, ξέρετε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετροπόντικα. (γέλιο) 

 Λοιπόν, το Συμβούλιο .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως και την πρώτη φορά είχαμε ψηφίσει κατά γιατί ζητήσαμε 

ανοιχτό διαγωνισμό και υπήρχε χρόνος για ανοιχτό διαγωνισμό, έτσι για τον 

τρόπο ανάθεσης του έργου, όχι για το έργο, θα ψηφίσουμε κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά λοιπόν ο κ.Χασιώτης και η κα Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα, όπως και ο κ.Λέκκας. Η κα Στεργίου, ναι και ο 

κ.Λίτσας, ναι.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: "Εργα αναβάθμισης 

και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α' 

φάση". 
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ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: "Αντικατάσταση - 

βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου". 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16 θέμα, 15, 16, συγνώμη. Είναι μαζί. Να καταγραφούν στα 

πρακτικά. Είναι εγγυητικές επιστολές για τις δύο τομές που θα γίνουν.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, λέτε ότι είναι 150.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα δύο έργα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και για τα δύο έργα. Αυτά είναι, συγνώμη, να ρωτήσω, αυτά είναι 

χρήματα που μας δεσμεύουνε, η εγγυητική επιστολή, θα δεσμευτούνε 

150.000.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τραπεζικές, σου δεσμεύει 150.000, αυτό λέω. Δεν είναι τυπικό 

δηλαδή, δεν είναι τυπικό. Γιατί, ακούστε, οι εγγυητικές έχουνε και μια, μπορεί 

να είναι και τυπική, αυτό είναι, μιλάμε για δέσμευση χρημάτων.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Εγώ έχω τις δικές σου.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές τις εγγυητικές και γενικά αυτή την 

αδειοδότηση από την ΕΥΔΕ και όλα αυτά μας υποχρεώνει κάποιος να τα 

ζητήσουμε και να τα κάνουμε; Κάποιο σκέλος; Που; Σας παρακαλώ κα 
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Στεργίου. Ρωτάω κάτι, έχω μια απορία. Ναι, να ρωτήσω όμως κάτι; Ωραία. Τι 

ζητάμε; Την άδεια τομής.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να αποκαταστήσει, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη τώρα λίγο. Δηλαδή εμείς σκάβουμε μέσα στο δρόμο; Και 

ζητάμε την άδεια; Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλο το μήκος 

που σκάβεται ο δρόμος. Ναι. Πάντως, γιατί και άλλες φορές περιμένατε τέτοιες 

εγκρίσεις .. Ναι, να σας πω κάτι τώρα λίγο; Αυτά είναι καινούργια. Δηλαδή εγώ 

τόσα έργα  που έχουμε σκάψει, δρόμους έχουν περάσει, δεν έχουμε κάνει ποτέ 

μια. Και να σας πω κάτι; Ούτε και έγκριση τους ζητούσα ποτέ για να περάσω. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Οχι, όχι. Της ΕΥΔΕ είναι, της ΕΥΔΕ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεσμεύονται, αλλά δε χάνονται τα χρήματα, εντάξει.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι. Ναι, ναι, ψηφίζουμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 17ο 

 

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Εργα 

αναβάθμισης και βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου 

Αυλώνα - Α' φάση". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  
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 Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μιλάμε για ένα έργο που από την πρώτη στιγμή σαν παράταξη σας 

είπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς όταν αυτό το αντιληφθήκαμε κάναμε μια 

προσφυγή, δεν πέρασε στην Περιφέρεια, ξαφνικά άλλαξε πάρα πολύ το κόστος 

του έργου, από το 57% πήγαμε στο 16%. Είναι ένα τεράστιο ποσό, κάπου 

πήγαν αυτά τα λεφτά, όλοι μπορεί να αναρωτηθούν που πήγαν αυτά τα 

χρήματα. Μια τεράστια .. Μακάρι κ.Σωτήρχο. Μπορεί να μας κάνετε και κανένα 

τραπέζι. Λοιπόν, σημασία έχει όμως ότι κάπου πήγανε πάρα πάρα πολλά 

χρήματα. Δυστυχώς αυτό το έργο έχει απασχολήσει ακόμα και την Βουλή των 

Ελλήνων, δυστυχώς αυτό το έργο όμως φέρνει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες 

ήδη και θα φέρει και άλλους στην πορεία, είμαι πολύ σίγουρος, με πολύ 

μεγαλύτερα ποσά. Το έργο εκτελείται κανονικά, το βλέπουμε κάθε μέρα που 

περνάμε από τον Αυλώνα, όμως θέλω να πω το εξής: ότι η Δημοτική Αρχή 

οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική ότι αφορά το συγκεκριμένο έργο, ένα 

έργο το οποίο δεν τιμάει το Δημοτικό Συμβούλιο όλο.  

 Οταν από το 57 πας στο 15% με ένα έργο, με ακυρωμένες 

δημοπρασίες, το δικαίωμα της απεργίας πολύ σωστό, αλλά όχι όταν έχεις να 

κάνεις με μια δημοπρασία τέτοια με ένα έργο που δήθεν κινδυνεύει. Οταν 

έκανα την καταγγελία εγώ είχατε καταγγείλει εμένα εσείς ότι κινδύνευα να 

χαθεί το έργο, ότι εγώ, υπήρχε περίπτωση να χαθεί το έργο. Τελικά το έργο δε 

χάθηκε, το μόνο που χάθηκαν είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το 

Ελληνικό δημόσιο και εννοείται ότι δε θα ψηφίσουμε τους Ανακεφαλαιωτικούς 

Πίνακες και εννοείται ότι θα, πραγματικά θέλω να δω τη Δημοτική Αρχή μια 

μέρα να συζητάει λίγο μ' αυτό το έργο, γι' αυτό το έργο, πως φτάσαμε να 

ασχολείται ακόμα και η Βουλή των Ελλήνων, που δεν το θυμάμαι τόσα χρόνια 
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στην Αυτοδιοίκηση με έργο και της ευρύτερης περιοχής, να έχει ασχοληθεί 

τόσο πολύ. Και νομίζω ότι πραγματικά από το 57 στο 15% με διαδικασίες, με 

τους ίδιους εργολάβους, με άλλες προσφορές, όλο αυτό, δεν είναι ό,τι 

καλύτερο και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στα χρήματα, μια 

τεράστια διαφορά 800- 900.000. Κάπου πήγανε αυτά τα λεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επειδή πρόκειται, εδώ βλέπω, για Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σε 

πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λέει, εσφαλμένα έχουνε γίνει, στην 

προσμέτρηση της μελέτης δεν έχουν υπολογιστεί οι εργασίες διάνοιξης, στην 

προσμέτρηση της μελέτης δεν έχουν υπολογιστεί οι ποστότηες των 

χωματουργικών εργασιών. Ε τι μελέτη έγινε αφού δεν είχανε αυτά τα 

πράγματα .. ; Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορώ να ψηφίσω. Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε 

ένα υπηρεσιακό σημείωμα που μας δόθηκε σήμερα και δυστυχώς απ' ότι 

βλέπω, τώρα την τεχνική έκθεση την ανακεφαλαιωτική. Αυτή δεν την πήρα κα 

Μαναβέλη.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν έχει σημασία. Εσείς μου στείλατε σήμερα .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ ήρθα από μόνη μου. Οποιος θέλει .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν το κατάλαβα. Εγώ πρέπει να τα παίρνω στο Δήμο, όπως έχουμε 

συμφωνήσει. Πήρα σήμερα το υπηρεσιακό σημείωμα χωρίς την    

εισήγηση αυτή. Λοιπόν .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτός που θέλει να βρει, βρίσκει. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ σε παρακαλώ. 

(γέλιο) 

ΛΕΚΚΑΣ: Μα δεν σε κατηγόρησα γιατί βρήκες αυτό κα Βαρνάβα και καλά 

έκανες. Εγώ ζητάω από το Προεδρείο να είναι τυπικοί σ' αυτά που πρέπει να 

είναι, βάσει του Νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα, έτσι, για τη δική σας διευκόλυνση. Εγώ ας πούμε 

προτρέπω την κα Μαναβέλη να στέλνει και με φαξ στο Τοπικό Διαμέρισμα του 

Αυλώνα, ειδικά για σας, τις εισηγήσεις. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ηρθε μόνο το υπηρεσιακό σημείωμα, μόνο το υπηρεσιακό σημείωμα 

και γι' αυτό αναφέρομαι μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολόκληρους τους πίνακες δεν μπορεί να στέλνει η κα Μαναβέλη.. 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ, ένα λεπτό να το δείξω. Να το δείξω τι είναι αυτό, δύο 

σελίδες είναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λες να μην το ξέρουνε; 

ΛΕΚΚΑΣ: Ε άμα το ξέρουνε, τι είναι αυτά που μου λένε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εχουμε ένα υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο πήραμε σήμερα από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με ημερομηνία 27.9. και με θέμα, 

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

Αναβαθμιση και βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα. Είναι 

ένα έργο που πραγματοποιείται στη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα. Το ιστορικό 

του έργου που αναφέρονται οι τεχνικοί του Δήμου μας είναι ελλειπές και ίσως 

παραπλανητικό. 1) Δεν αναφέρουν ότι η  πρώτη σύμβαση που είχε υπογραφή 

από τον Δήμο Αυλώνα με αριθμό 4354/14.12.10, είχε έκπτωση 58,12% και 
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ήταν της τάξης των 978.728 ευρώ και η εγγυητική ήτανε 712.000. 2) Δεν 

αναφέρουν ότι η νέα σύμβαση που υπεγράφη με τον αριθμό 9562/3.5.12, από 

το Δήμο Ωρωπού, είναι 1.966.441 ευρώ. Η έκπτωση είναι 15,51 και η 

εγγυητική μόνο 120.000.  

 3) Δεν αναφέρουν ότι ο κ.Δήμαρχος Αυλώνα, ο κ.Σύρμας, τους είχε 

ενημερώσει για το συγκεκριμένο έργο με έγγραφο, αριθμό πρωτοκόλλου 

4482/29.12.10 και το τι έπρεπε να κάνουν από εκεί και πέρα γι' αυτό το έργο. 

4) Δεν αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με το έργο αυτό και ότι είναι υπό 

έλεγχο, μετά από ερώτηση που έγινε στη Βουλή από τον βουλευτή του 

ΣΥΡΙΖΑ, κ.Αθανασίου. 5) Δεν αναφέρουν ότι δέχονται με υπαιτιότητα του 

Δήμου, με το έγγραφο 6044/13.4.2011 να διαλύσουν τη σύμβαση που είχαν, η 

οποία είχε γίνει με το Δήμο Αυλώνα και να απελευθερώσουν την εγγύηση. 6) 

Δεν μας χορήγησαν τον Ανακεφαλαιωτικό, δεν μου χορήγησαν τουλάχιστον 

εμένα, τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που ζητάει να εγκρίνουμε ο κύριος, οι 

κύριοι της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τέλος, μας ζητάτε να εξουσιοδοτήσουμε τον 

κ.Δήμαρχο για τα περαιτέρω, χωρίς να αναφέρεστε σε κάτι και κυρίως στο 

οικονομικό βέβαια.  

 Ερωτώ, θα πληρωθεί με 1 ευρώ ο εργολάβος σήμερα μ' αυτόν τον 

Ανακεφαλαιωτικό ή θα εξοφληθεί; Επίσης ρωτάω το εξής: γιατί αυτός ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει την έγκριση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής; Είναι μια παραπλανητική εισήγηση κύριοι, για να δικαιολογηθούν, να 

δικαιολογήσετε την αύξηση του έργου από 978.000 στο 1.966.000 ευρώ. Γι' 

αυτό και δεν το εγκρίνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα.  

 Κύριε Καρίνο. 
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Εγγραφο δεν έχετε όμως ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αυλώνα 

είχε οριστικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα, εντάξει τώρα.  

 Ο κ.Λίτσας έχει το λόγο. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν κατάλαβα κ.Πρόεδρε. Μια ερώτηση έκανα που είναι σημαντική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε μακροσκελέστατη τοποθέτηση. Τώρα, δεν τελειώνουνε.. 

ΛΕΚΚΑΣ: Μακροσκελέστατη; 2 λεπτά, δεν έχω μιλήσει καθόλου όλο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 λεπτά; 

ΛΕΚΚΑΣ: Γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5 λεπτά μιλήσατε και επειδή ήτανε σοβαρά αυτά που λέγατε δε 

σας διέκοψα. Εντάξει, αν θέλετε κάτι ..  

ΛΕΚΚΑΣ: Μου κάνετε χάρη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Μου κάνετε χάρη; Σε παρακαλώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνετε την ερώτηση σας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι με παρακαλείτε; 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ, δε θέλω χάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα; 

ΛΕΚΚΑΣ: Από σένα δε θέλω καμία χάρη. Δε θέλω καμία χάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ποιος σας είπε ότι σας κάνω χάρη; Δε δικαιούστε, κλείσατε το 

χρόνο σας. Δεν μιλήσατε 2 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα..  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκετός πολύ, υπάρχουνε συνάδελφοι εδώ πέρα και από την 

αντιπολίτευση, μπορούν .. Καταγράφεται, βέβαια καταγράφεται.   

 Λοιπόν, κ.Λίτσα έχετε το λόγο. Εντάξει, θα κάνει την ερώτηση ο 

κ.Λέκκας. Εμένα πειράζουν αυτά που λέτε;  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι το 900 και κάτι έγινε 1.900, μια τεράστια 

διαφορά, θέλω να πω κ.Καρίνο ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνει αυτό που είχε 

γίνει και σε άλλα έργα, έργα που παραλάβατε, που είχαν οι πρώην Κοινότητες 

με άλλους φορείς που είχαν επάρκεια. Υπήρχανε και έργα που παραλάβατε με 

άλλους φορείς που είχαν επάρκεια. Δηλαδή το έργο δε χάθηκε γιατί .. Δεν 

μπορούσε να κινδυνεύσει να χαθεί ή να λήξει η σύμβαση γιατί δεν υπήρχε 

κάπου επάρκεια.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα συγνώμη τώρα. Κύριε Καρίνο, κ.Καρίνο, έχουμε ένα παράδειγμα 

στο Δήμο μας τελειώς διαφορετικό. Είναι το έργο αυτό και το έργο της 

Μαλακάσας. Το ένα έργο ο Δήμος ήθελε να το προχωρήσει, αλλά δεν 

προχώρησε ποτέ, το άλλο το έργο ήθελε να το απεντάξει, αλλά το έργο πήγε 

δικαστικώς ο εργολάβος και το κέρδισε. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι ότι έγινε 

μια μεθόδευση και πήγαμε από το 57 στο 16. Μην τα λέμε τώρα όπως 

θέλουμε, όπως είναι. Είναι 1.000.000 διαφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αργά τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση προσωπική αλλά 

θέλω να μου απαντήσεις παλικαρίσια. Μπορείς; Πιστεύεις ότι κάποια Δημοτική 

Αρχή, οποιαδήποτε, μπορεί έναν ανοιχτό διαγωνισμό των 2.000.000 να τον 

κατευθύνει;  
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ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα κ.Δήμαρχε αν ασχοληθείτε λίγο με το τι γινότανε στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, είναι, αυτό που λέτε είναι ένα ερώτημα, δε θέλω να σας 

προσβάλλω, αυτό γινότανε. Δηλαδή μου λέτε τι γινότανε στα περισσότερα. 

Αυτό που έγινε στο Δήμο, ότι το έργο πληρώθηκε στο υπόγειο, είναι ξεκάθαρο 

γινόντουσαν περισσότερα έργα. Το έργο πληρώθηκε και πήγε στο 15%. Είναι 

ξεκάθαρο τι έγινε. Οι ίδιοι που είχαν δώσει 50% στο Δήμο μας, δίνανε 10. Από 

το 50 ο άλλος μετά από 3 μήνες έδωσε 10. Σας παρακαλώ πολύ. Το έργο είναι 

ένα στημένο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Α, θέλετε να 

τοποθετηθείτε; 

 Ορίστε κυρία .. Οχι, εντάξει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και θέλω να πω ότι ο κ.Λέκκας έχει κάνει μια σοβαρή ανάλυση πάνω 

στο έργο και είναι πολύ σωστά αυτά που είπε και καταψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω, συμφωνώ μ' αυτά που είπε ο 

κ.Λέκκας γιατί έχω και μπροστά μου και την, έχω και την ερώτηση του 

βουλευτή που έκανε, βέβαια με δική του πρωτοβουλία και μέσα, επειδή είναι 

και Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ.Αθανασίου, βρήκε στοιχεία και έκανε αυτή 

την ερώτηση. Γεγονός είναι ότι, κ.Καρίνο επειδή βάλατε θέματα διαδικαστικά, 

όταν λοιπόν τον Μάρτιο του '11 ήταν οι πρώτες αποφάσεις που πήραμε εδώ, 

μια σειρά κατεβατά και λέγαμε, το τάδε έργο, που το είχε υπογράψει ο 

Δήμαρχος Αυλώνα, ο Δήμος του Αυλώνα, είναι τώρα στο Δήμο Ωρωπού, άρα 

λοιπόν ορίζουμε τον τάδε και την τάδε μηχανικό επιβλέποντα, το έργο τάδε, 

τάδε, τάδε, 10 έργα, δε θυμάμαι πόσα ήταν, αυτό πως μας ξέφυγε; Μας 

ξέφυγε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πριν τις 1.4. σας λέω. Σας λέω, σας λέω Φεβρουάριο και Μάρτιο 

του '11 .. Μα το '11 είχαμε Δήμο Ωρωπού όμως. Μα και τα άλλα έργα ήτανε 

κ.Καρίνο, και τα άλλα έργα και θυμάμαι πολύ καλά ότι εκεί άκουσα και το 

όνομα, εκεί άκουσα και το όνομα Λάτσας πρώτη φορά από τις συμβάσεις του 

Αυλώνα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως υπάρχουνε, εδώ όμως υπάρχουνε 

ευθύνες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει η κα Στεργίου την τοποθέτηση της. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και οι ευθύνες είναι στη Δημοτική Αρχή γιατί, εγώ δέχομαι αυτά 

που λέτε, δε θα έπρεπε έγκαιρα να αναζητήσει να βρει την, να βρει την 

μεσολαβούσα ας το πούμε επιβλέπουσα Υπηρεσία; Δε θα έπρεπε να το κάνει; 

Πως αφήνεις ένα έργο 1.000.000 και σοβαρό έργο και αναγκαίο έργο, δεν είναι 

ένα έργο ας πούμε ξέρω εγώ, εξωραϊσμού, καλλωπισμού, είναι ύδρευσης, είναι 

πολύ σημαντικό έργο, πως το αφήνεις έξω και περνάει το τρίμηνο; Και ωραία, 

περνάει το τρίμηνο, υπάρχει μια εγγύηση, έρχεται ο εργολάβος και λέει, γιατί ο 

κ.Δήμαρχος βγήκε και μίλησε σε κάποια ραδιόφωνα και έλεγε, έδινε απαντήσεις 

στις ερωτήσεις και είπε ότι ο εργολάβος έκανε πίσω και μας, ξέρω εγώ, 

κατήργησε τη σύμβαση, δεν δέχθηκε να συνεχίσει. Και πως αφήνεις μια 

εγγυητική επιστολή; Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις, να συμμετέχεις σε 

έναν διαγωνισμό και να πεις μετά, κάνω πίσω και δεν αποζημιώνω το Δήμο. Δε 

θα έπρεπε να αποζημιωθεί ο Δήμος; Δε θα έπρεπε αυτή την εγγυητική 

επιστολή, ξέρω εγώ, να την κρατήσει σαν αντάλλαγμα, σαν οτιδήποτε;  

 Λοιπόν, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει στη 

μέση κάτι. Μπορεί ο εργολάβος στην πορεία να είδε ότι δεν τον συμφέρει και 

έκανε πίσω. Εμείς τι κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή. Και έρχεται λοιπόν και σου 
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δίνει 15% μετά. Σε μια περίοδο με μεγάλη οικονομική κρίση, με έλλειψη 

εργασιών, με μεγάλη ανεργία και δίνει μόνο 15%. Λοιπόν, μυρίζει αυτό το 

θέμα. Τώρα ποιος φταίει και τι φταίει και που στο δρόμο, ποιος έχει στο δρόμο 

ευθύνες, αυτό θα το δει, θα το βρει ο Εισαγγελέας φαντάζομαι, γιατί θα 

αναλάβει ο Εισαγγελέας. Από εκεί και πέρα θέλω όσον αοφορά τον 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, σαφώς δεν τον ψηφίζω γιατί δε συμφωνώ με το όλο 

διαδικαστικό του έργου, αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα, που έτσι το πρόσεξα 

εδώ. Για ποιο λόγο κάνει την αναθεώρηση. Κατ' αρχήν κάνει, δεν αλλάζει το 

σύνολο του ποσού γιατί έχει υπολογίσει απρόβλεπτα 195.000 και τα κάνει 40 

γιατί από τα απόβλεπτα βάζει τις διαφορές αυτές. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα, 

σας διαβάζω το 3, από την προμέτρηση της μελέτης έχει εσφαλμένα 

παραληφθεί η εργασία αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρομάτων στα σημεία 

διάνοιξης των φωλεών. Δηλαδή η μελέτη δεν έχει, δεν έχει συμπεριλάβει την 

αποκατάσταση του δρόμου, αυτό που ψηφίσαμε προηγουμένως. Δηλαδή εμείς 

θα δώσουμε την εγγυητική επιστολή στην ΕΔΥΕ για να φτιάξουμε το δρόμο 

αλλά ο εργολάβος δεν το είχε προβλέψει.  

 Δηλαδή μιλάμε για σοβαρά ζητήματα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, ναι, κάτσε όμως ο εργολάβος όταν την παίρνει ξέρει τι 

δίνει. Ξέρει τι κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, τοποθετηθείτε τώρα. Μιλάτε επί .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι η όλη ιστορία αυτή είναι σε 

βάρος του Δήμου και σε βάρος του δημοσίου γενικότερα, γιατί δεν είναι από 
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πόρους του Δήμου, είναι του ΕΣΠΑ. Είναι όμως σε βάρος του δημοσίου και 

είναι σε βάρος του λαού γιατί ο λαός τα πληρώνει. Βέβαια δεν το ψηφίζει για .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Οχι λοιπόν η κα Στεργίου, όπως και ο 

κ.Χασιώτης και ο κ.Λίτσας όχι. Ο κ.Λέκκας και η κα Βαρνάβα όχι.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Παρών είπατε;  

 

 

 ΘΕΜΑ 18ο 

     

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εντοπισμού, καταγραφής και 

αποτίμησης ζημιών για κτίσματα από την πυρκαγιά της 25/08/2012 

στη Δημοτική Κονότητα Αφιδνών και προτάσεις για να ληφθούν 

μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18 θέμα κύριοι συνάδελφοι.  

 Οι προτάσεις υπάρχουν στην εισήγηση κύριοι συνάδελφοι. Απλά στο α), 

αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 έτη απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη, Καθαριότητας 

και Φωτισμού. Είναι από το προηγούμενο Συμβούλιο που είχε αναβληθεί. Η 

επιτροπή που θα εκτιμήσει τις ζημιές στα πέντε ουσιαστικά σπίτια που έχουν 

τις ζημιές αυτές, αποτελείται από το Δημοτικό Σύμβουλο τον κ.Τσάδαρη 

Σωτήρη, από την Τεχνική Υπηρεσία είναι ο κ.Κιρκιγιάννης Κυριάκος και από την 

Πρόνοια, η κα Πάντου Αναστασία και για τα 2 συνεργεία που θα συγκροτήσουν 

ο Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με το Δήμο Διονύσου. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 19ο 

 

Εγκριση Παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το 

Κ.Ε.Π. Αυλώνα. 

 

 ΘΕΜΑ 20ο 

 

Εγκριση Παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το 

Κ.Ε.Π. Καπανδριτίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα 2 θέματα τα τελευταία και το 19 και το 20 είναι παρεμφερή.  

 Το Συμβούλιο .. 

ΒΑΡΝΑΒΑΒΑ: .. που ερχόμαστε να εγκρίνουμε, παράταση. Δε θα γίνει καμιά 

φορά η μεταφορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λίγο σύντομα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι αλλά καθίστε, μη σηκώνεστε, δε σηκωθήκαμε ακόμα. 
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ΒΛΑΧΟΣ: Ναι. Λίγο γρήγορα. Μέσα στον Ιούνιο ή Ιούλιο μας ήρθε η έγκριση 

από την Υπηρεσία του ΚΕΠ για να προχωρήσουμε στην μεταφορά των δύο 

ΚΕΠ σε δικά μας κτίρια. Περιμένουμε, δυστυχώς όμως υπάρχει ένα πρόβλημα 

στην Τεχνική Υπηρεσία, ο συγκεκριμένος μηχανικός έλειπε σε άδεια που είχε 

αναλάβει ευθής εξ' αρχής να συντάξει τη μελέτη για να γίνουν όλες οι 

διαδιακασίες, είναι ο κ.Τσαγκαράκης ο οποίος μόλις επέστρεψε. Πιστεύω μέσα 

στον Οκτώβριο να μας έχει έτοιμη τη μελέτη να προχωρήσουμε στη διαδικασία 

και να τα μεταφέρουμε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πάντως Δημήτρη δεν είναι αυτή δικαιολογία γιατί είναι η τρίτη 

παράταση. Ετσι; Αν ήταν η δεύτερη .. Και τρίτη; 

ΒΛΑΧΟΣ: Είχε 4 μήνες άδεια ο συνάδελφος. Τι να του κάνουμε τώρα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, εντάξει, εμείς θα το .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε έτσι.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να δουλέψετε πιο γρήγορα. Είναι η τρίτη παράταση. Ψηφίζουμε 

μεν αλλά επιφυλασσόμεθα να δούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η συνεδρίαση κηρύσσεται περαιωθείσα. Καλή σας νύχτα. 

 

 -------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 ------------------------- 
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