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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

    Ηλιάσκος Ευάγγελος 

    Φοργιάρης Βασίλειος 

    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Μακρής Αθανάσιος 

    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Τσεκρεζής Χρήστος 

    Λεμπούσης Ευάγγελος 

    Λέκκας Ανδρέας 

    Πέππας Παναγιώτης 

    Νικολάου Χρήστος 
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    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Βλάχος Δημήτριος 

    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Βασιλάκος Παναγιώτης 

    Πάντος Ευάγγελος 

    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

    Δάβρης Γεώργιος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών ή 

Τοπικών Συμβούλων 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α’ & Β’ 

ΒΑΘΜΟΥ «Η ΑΘΗΝΑ», στο Ηράκλειο 

Κρήτης. 

2. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής 

ζημιάς. 

3. Μεταφορά μαθητών από και προς τα 

Σχολεία του Δήμου Ωρωπού. 

4. Προγραμματισμός Εορταστικών 

Εκδηλώσεων για την Εθνική 

Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 

5. Εγκριση 6ης τροποποίησης 

προγράμματος εκτελεστέων έργων 

έτους 2012. 

6. Εγκριση δέκατης αναμόρφωσης 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

 

258/12 

 

 

 

 

 

259/12 

 

 

260/12 

 

261/12 

 

 

262/12 

 

 

263/12 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 
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προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 

οικονομικού έτους 2012.  

7. Εγκριση διάθεσης έκτακτων 

ανειδίκευτων εσόδων για πληρωμή 

δαπανών έργων. 

8. Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών 

τευχών της μελέτης "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και 

Αυλώνα" του Δήμου Ωρωπού. 

9. Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών 

τευχών της μελέτης "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων των οικισμών Καλάμου και 

Αγίων Αποστόλων" του Δήμου 

Ωρωπού.  

10. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Συκαμίνου". 

11. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρόμου 

φυλακών Ωρωπού". 

12. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου "Διαμόρφωση οδού 

Μαρμαρά για την αποχέτευση των 

ομβρίων του Δήμου Ωρωπού". 

 

 

264/12 

 

 

265/12 

 

 

 

 

 

266/12 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

Ομόφωνα 

Εγκρίνεται 

 

 

 

 

Αναβλήθηκε η 

συζήτηση 

 

Αναβλήθηκε η 

συζήτηση 

 

Αναβλήθηκε η 

συζήτηση 
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13. Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου "Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Μαλακάσας". 

14. Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου "Ολοκλήρωση δικτύου 

ύδρευσης οικισμού και παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

15. Εγκριση αντικατάστασης μελετητικής 

εταιρείας "ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε." από το 

μελετητικό γραφείο "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ 

ΒΑΛΑΣΣΑ" "Σχέδιο χωρικής οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτής πόλης Κοινότητας 

Αφιδνών". 

16. Τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής 

επιβατών και καθορισμός των 

προδιαγραφών τους. 

17. Επιχορήγηση των Αθλητικών 

Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 

267/12 

 

 

268/12 

 

 

 

269/12 

 

 

 

 

 

270/12 

 

 

-- 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Αναβλήθηκε η 

συζήτηση 

------------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε την 

αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την γραμματέα μας, την κα Μαργέτα 

Ελένη, να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων συναδέλφων. 

 Κυρία Μαργέτα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. Ηλιάσκος. Φοργιάρης παρών. Παπαγιάννης 

παρών. Γιαννάς παρών. Μακρής παρών. Κοντογιάννη. Τσεκρεζής απών. Δάβρης 

απών. Λεμπούσης παρών. Λέκκας απών. Πέππας. Νικολάου παρών. Ανυφάντης 

παρών. Βλάχος παρών. Γιαμαρέλος παρών. Βασιλάκος Παναγιώτης. Πάντος 

Ευάγγελος παρών. Μίχα - Κολιαστάση απούσα. Λάμπρου Δημήτριος παρών. 

Μπόρσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσεκρεζής προσήλθε.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σωτήρχος. Τσάδαρης. Μπατζάκας. Οικονόμου απών. Λίτσας. 

Ρούσσης απών. Βελτανιώτης απών. Δέδες Κωνσταντίνος παρών. Καραγιάννης 

απών. Ζαχαρίας παρών. Γιασημάκης απών. Αρμυριώτης. Καλύβας παρών. 

Οικονόμου παρών. Βαρνάβα παρούσα. Λέκκας παρών. Τσάκωνας απών. 

Κιούσης Δημήτρης παρών. Μαργέτα Ελένη παρούσα. Χασιώτης. Στεργίου 

Ιωάννα παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρίσκονται ο 

κ.Παπαντωνίου από το Μαρκόπουλο, η κα Οικονόμου Κωνσταντίνα από το 

Καπανδρίτι. Αλλος Πρόεδρος;  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μια πρόταση πριν από τη 

διαδικασία των ανακοινώσεων και από τα προ ημερησίας θέματα, λόγω της 

παρουσίας και αρκετών συμπολιτών μας και της σημασίας που έχει το θέμα της 

μεταφοράς των μαθητών, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον συνάδελφο, 

να αλλάξουμε τη διαδικασία και να προηγηθεί στη συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και ακολούθως τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και οι 
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ανακοινώσεις, ναι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Οχι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, όχι ανακοίνωση, ένα δευτερόλεπτο, δέχομαι την 

αλλαγή, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι ο κ.Γιασημάκης απουσιάζει 

για κάποιους οικογενειακούς λόγους υγείας και ενδεχομένως να έρθει 

αργότερα, απλά το επισημαίνω γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Μεταφορά μαθητών από και προς τα Σχολεία του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μια επιστολή προς το Προεδρείο στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο να συζητηθεί η μεταφορά των μαθητών από και πρός τα Σχολεία 

του Δήμου και τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Υπογράφεται από 14 

συναδέλφους, πρώτος στις υπογραφές είναι ο κ.Χασιώτης. Θα κάνετε και την 

εισήγηση του θέματος κ.Χασιώτη εσείς; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχει μια αξία κ.Δήμαρχε να σας ακούσουμε σχετικά με τις 

εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, έτσι όπως τα κουβεντιάσαμε στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να τοποθετηθούμε. Εχει μια αξία. 

Θα μπορούσα να κάνω την εισήγηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπικά εσείς έχετε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και είμαι και έτοιμος να την κάνω, αλλά έχει μια αξία να 
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ακούσουμε τον κ.Δήμαρχο. Γιατί; Γιατί θα ήθελα να δευτερολογήσω μετά. Σαν 

εισηγητής, αν μου δώσετε το δικαίωμα Πρόεδρε να δευτερολογήσω δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σαν εισηγητής, βεβαίως θα δετερολογήσετε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία.  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οντως σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχεται καν να 

προχωρήσει στη σταδιακή αποπληρωμή των χρωστούμενων προς τους 

λεωφορειούχους των προηγούμενων, για τα προηγούμενα έτη. Γνωρίζουμε ότι 

υπάρχει ένα συσσωρευμένο χρέος για μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν τα 

προηγούμενα έτη και το οποίο αυτήν τη στιγμή, αν θέλετε, είναι και κουρεμένο 

στο 20% μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και μετέπειτα άλλο ένα 17% που ζητάει το 

Υπουργείο για τις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν από εδώ και πέρα. 

Ζητάνε σήμερα λοιπόν και όχι μόνο στο Δήμο μας, σε πάρα πολλούς Δήμους 

της Αττικής αλλά και γενικότερα της Ελλάδος, οι γονείς να βάλουνε το χέρι 

στην τσέπη και να πληρώσουν τη μεταφορά των παιδιών στη λογική ότι δεν 

μπορούν να εκταμιευτούν πλέον χρήματα για να πληρώσουνε τα λεωφορεία. 

Για μας είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει σήμερα. Πέρσι τέτοια εποχή, στα πλαίσια 

αν θέλετε του νέου αποκεντρωμένου σχολείου, την ευθύνη της μεταφοράς 

των μαθητών, λόγω της αδυναμίας των Δήμων να υπογράψουν συμβάσεις, 

θέλησαν να την περάσουνε στους γονείς επιδοτώντας μάλιστα με 35 λεπτά το 

χιλιόμετρο για τον κάθε γονιό που θα μεταφέρει από και προς στη σχολική 

μονάδα το παιδί του.  

 Τι σημαίνει πρακτικά, μεταφέρω την ευθύνη της μεταφοράς σε ένα 

αποκεντρωμένο σχολείο στο γονέα; Σημαίνει ότι πρώτα και κύρια ο γονιός θα 

έχει την ευθύνη της ασφάλειας της μεταφοράς, της προσέλευσης του παιδιού 
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στο σχολείο και βέβαια, με τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα, καταλαβαίνετε ότι 

για το αποκετρωμένο σχολείο, έτσι; βασικός παράγοντας και βασικός 

χρηματοδότης θα είναι ο ίδιος ο γονιός. Σήμερα επιδοτούνται, λέει, είπε το 

Υπουργείο, θα επιδοτήσει με 35 λεπτά την μεταφορά των παιδιών. Με τις 

περικοπές που γίνονται, άμα προχωρήσει το σχέδιο αυτό, αύριο ο γονιός εξ 

ολοκλήρου θα πληρώνει την μεταφορά. Και για σκεφτείτε τώρα, τα είπαμε και 

προχθές με τον κ.Δήμαρχο, σε λίγο μέσω του "Καλλικράτη" οι Δήμοι θα 

αναλάβουνε στο 80% της λειτουργίας των σχολειών. Αναπληρωτές καθηγητές 

θα έρχονται στα σχολεία και θα πληρώνονται από τον ίδιο το Δήμο. Το 

αποκεντρωμένο σχολείο θα είναι ένα σχολείο το οποίο θα λειτουργεί βάσει της 

αγοράς της τοπικής και των τοπικών αναγκών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. 

Σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που θα δαπανείται στο σχολείο, έτσι; θα πρέπει να 

υπάρχει ανάλογο έσοδο και όπου έσοδο, όχι μόνο γονιός και χορηγός.  

 Πρακτικά, η περιοχή μας απαρτίζεται από πάρα πολλά εργοστάσια και 

αποθήκες. Σε λίγο, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το νέο σχολείο, θα πρέπει οι 

Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων μαζί με τους Διευθυντές να βγαίνουνε σ' αυτήν 

την τοπική κοινωνία, να χτυπάνε τις πόρτες εργοστασίων και να βρίσκουν 

χορηγούς, έτσι ώστε να πληρώνονται, να πληρώνεται η λειτουργία των 

σχολείων. Λέει και κάτι άλλο για το αποκεντρωμένο σχολείο, ότι το 50% του 

προγράμματος σπουδών, κ.Δήμαρχε, άμεσα θα διαμορφώνεται βάσει της 

οικονομικής επιφάνειας του σχολείου. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο, κύριοι της 

συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, ήξερα ότι από τη Θράκη και τη 

Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και την Ρόδο, μαθαίναμε τα ίδια γράμματα, 

παίρναμε τα ίδια βιβλία δωρεάν και την μεταφορά μου την εξασφάλιζε το 

κράτος. Σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών στο 50% το οποίο θα πληρώνεται 

από τους χορηγούς και από τους γονείς για τη λειτουργία του σχολείου, θα 

διαμορφώνεται βάσει των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των 

εργοστασίων. Τα παιδιά μας λοιπόν θα μαθαίνουνε τα γράμματα που θέλουνε 
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οι αποθήκες και οι φάμπρικες.  

 Γιατί τα λέω όλα αυτά. Πολλές φορές μπήκε το ερώτημα αν υπάρχουν 

λεφτά. Εμείς λέμε ότι υπάρχουνε λεφτά. Από την πρώτη στιγμή χαιρετίσαμε τις 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις και των γονέων και των μαθητών ως προς το θέμα 

αυτό και τη διεκδίκηση τους μάλιστα, να πληρώσει η Περιφέρεια και το κράτος 

και όχι οι Δήμοι. Επ ουδενί δε θέλουμε και δεν πρέπει, ο Δήμος να δαπανίσει 

ούτε 1 ευρώ από την τσέπη του για την μεταφορά των μαθητών και για 

οποιαδήποτε λειτουργία σχολικής μονάδας. Γιατί. Γιατί ο Δήμος πλέον με την 

"Καλλικρατική" δομή για κάθε ευρώ που θα δαπανεί για το σχολείο θα το ζητάει 

μέσω των φόρων και των τελών από τους ίδιους τους γονείς. Αυτή είναι η 

ανταποδοτικότητα. Και βεβαίως, λίγα πράγματα γι' αυτά, και βεβαίως θα 

είμαστε δίπλα στους γονείς και στους μαθητές όσο συνεχίζουν αυτόν τον 

αγώνα. Είναι πολύ θετικό το ζήτημα ότι κινητοποιήθηκαν άπαντες φορείς σε 

όλη την Αττική, απέναντι και στην περιφέρεια αλλά και στο Υπουργείο, για να 

διεκδικήσουν τα κονδύλια αυτά, έτσι; και θα συνεχίσουμε με πράξεις και θα 

ενισχύσουμε αυτόν τον αγώνα. 

 Αυτά από εισηγητικά και να ακούσουμε και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να 

τοποθετηθούν στο θέμα να το δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, η κα 

Στεργίου, η κα Βαρνάβα, ο κ.Δέδες, ο κ.Οικονόμου, ο κ.Αρμυριώτης, ο 

κ.Κιούσης. Από τη συμπολίτευση άλλος συνάδελφος; Ο κ.Καλύβας και ο 

κ.Γιαμαρέλος. Συγνώμη κ.Πέππα, δε σας είδα, δε σας ξέχασα. Και ο κ.Πέππας. 

Κύριε Ηλιάσκο; Και ο κ.Ηλιάσκος να συμπεριληφθεί. Το θέμα δεν αφορά 

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, δεν είναι ειδικό θέμα Καπανδριτίου κα 

Οικονόμου. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, διευκολύνετε .. Εχει 

εκπροσώπους το Καπανδρίτι και μάλιστα σημαντικούς. Διευκολύνετε σας 

παρακαλώ τη διαδικασία. Δεν προβλέπεται. Οχι κα Οικονόμου, δυστυχώς δεν 
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έχετε. Είναι πανελλήνιο θέμα.  

 Λοιπόν, το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι σεβόμενοι τους συνδημότες μας είμαι εκείνος που ζήτησα 

να μην μπούνε μπροστά οι ανακοινώσεις, για να μην περιμένουνε και χρόνο οι 

συνδημότες να ακούνε θέματα που ίσως δεν τους αφορούν. Είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα, γι' αυτό παρακαλέσαμε τη Δημοτική Αρχή να το φέρει εκτός 

ημερησίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν το έκανε στο χρόνο που 

όφειλε να το κάνει και δυστυχώς δεν το έβαλε στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Επίσης θέλω να πω ότι, ενώ παρακαλέσαμε πραγματικά και εγώ ο 

ίδιος για πρώτη φορά πήγα στο γραφείο του Δημάρχου, δεν έχω ξαναπάει και 

του ζήτησα να κάνει έκτακτο την προηγούμενη βδομάδα την Τρίτη, μου είπε 

ότι δε γινόταν. Θέλω να πω ότι σίγουρα οι εξελίξεις προχωράνε. Ηδη έχουνε 

βγει και κάποιες ανακοινώσεις ότι θα βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι 

εργολάβοι, να ξαναναλάβουνε πάλι με απευθείας αναθέσεις από τις Περιφέρειες 

τη συνέχιση της μεταφοράς στο σχολείο. Αυτό δείχνει μια κατάντια που 

βρισκόμαστε και σαν χώρα αλλά και σαν ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την 

πιο ευαίσθητη νομίζω, την πιο ευαίσθητη κοινωνία, την κοινωνία των μαθητών, 

που μετά από χρόνια βλέπουμε ότι θα πρέπει να πληρώνουνε για να πάνε στο 

σχολείο, κάτι το οποίο νομίζω δεν το δέχεται κανένας από την αίθουσα.  

 Θέλω να πω δυό πράγματα μόνο, ούτως ή άλλως ο Δήμος δεν κατάφερε 

να κάνει κάτι πάνω σ' αυτόν τον τομέα. Εχει μια συγκεκριμένη ευθύνη, δεν 

ανήκει όλη η ευθύνη στη Δημοτική Αρχή, εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο ένα 

πράγμα τη Δημοτική Αρχή, τον κ.Δήμαρχο, γιατί αυτή τη φετινή χρονιά δεν 

δημοπράτησε, γιατί δεν προσπάθησε, όπως είχε την αρμοδιότητα από την ΚΥΑ, 

δηλαδή η συγκεκριμένη ΚΥΑ, η 35415/28.7.11 και το ΦΕΚ το 171, ρητά, 

κατηγορηματικά αναφέρει ότι μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τον Σεπτέμβρη, 

συγνώμη, μέχρι 28.8., έπρεπε και μπορούσε ο Δήμος να κάνει ενέργειες για να 
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έχει ανάδοχο. Ενώ πέρσι έγιναν ανεπιτυχείς ενέργειες, φέτος δεν έγιναν. Αυτό 

θα ήθελα να μάθω γιατί δεν έγιναν, γιατί δεν ετοιμάστηκε μελέτη. Γιατί εγώ 

ήρθα και ζήτησα μελέτη και μου δώσανε την περσινή και μου είπανε ότι φέτος 

το μόνο που έγινε, είναι ότι προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή με το ΚΤΕΛ, 

να δούμε πως θα βολέψουμε με όλα τα δρομολόγια. Θέλω να πω λοιπόν, ένα 

αυτό, γιατί δεν κάναμε ως μας όριζε η νομοθεσία μέχρι τις 28.8. προσπάθεια να 

λύσουμε το θέμα. Θέλω να πω ότι είναι πανελλαδικό, αλλά κάπου έχει λυθεί και 

έχει λυθεί σε αρκετούς Δήμους. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι χωρίς μεταφορά 

μαθητών. 

 Ειδικό πρόβλημα υπήρχε στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και όχι σε 

όλη τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, κάποιοι Δήμοι το έχουνε λύσει. Επίσης 

θέλω να πω το εξής, ότι έμαθα, ύστερα από τις ενέργειες που έκανα και έψαξα 

πως ακριβώς κινηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι έγινε μια προσπάθεια 

συνεργασίας με το ΚΤΕΛ. Δεν έχω καταλάβει τη σκοπιμότητα να κινηθούμε 

μόνο με το ΚΤΕΛ και δεν κατάλαβα γιατί δεν δημοπρατήσαμε. Είναι πολύ 

σοβαρό αυτό το κομμάτι, θα ήθελα μια απάντηση και επίσης θέλω να πω ότι 

όταν θέλουμε να σταματήσουνε οι εργολάβοι να κάνουνε αυτό το μποϊκοτάζ να 

μην έρχονται να προχωρήσουνε τη σύμβαση, τουλάχιστον όταν κάποιος είναι 

απλήρωτος για μια εργασία που έχει προσφέρει στον Αυλώνα πριν 2 χρόνια, σ' 

αυτό το διάστημα θα έπρεπε να είχε και για λίγα χρήματα, οφειλή του Δήμου, 

ό,τι όφειλε ο Αυλώνας το οφείλει ο Δήμος Ωρωπού σήμερα, θα έπρεπε να είχε 

πληρωθεί.  

 Τέλος, περιμένοντας την πολιτεία να το λύσει, γιατί πλέον το πήρε από 

την αρμοδιότητα από τους Δήμους, και θα την αναθέσει απ' ότι νομίζω, το 

ξέρει καλύτερα ο κ.Δήμαρχος, στην Περιφέρεια, με απεθείας αναθέσεις. Εγώ 

και σε σημερινή συνάντηση με τον κ.Περιφερειάρχη νομίζω ότι οδεύει προς τη 

λύση το συγκεκριμένο θέμα και θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί όσο το 
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δυνατόν καλύτερος τρόπος τα παιδιά να μην πηγαίνουνε με έξοδα στα σχολεία. 

Τώρα, όσον αφορά μια συζήτηση που είχαμε αν ο Δήμος μπορεί να κάνει ένα 

έξοδο, μια ανάθεση απευθείας, για να πληρώσει κάποιο πούλμαν για τη 

μεταφορά μαθητών. Εγώ επικοινώνησα με την αρχή η οποία εγκρίνει ή δεν 

εγκρίνει τα τιμολόγια του Δήμου. Εφόσον ήταν αρμοδιότητα μας τουλάχιστον 

μέχρι τότε, εν μέρει είναι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι να γίνει η τελική 

ρύθμιση, μια μικρή δαπάνη που θα ήτανε και ομόφωνα νομίζω απ' όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να ανακουφίσει προσωρινά ελάχιστα τους 

γονείς, γιατί ξέραμε ότι αυτό το κρίσιμο, αυτή η κρίσιμη περίοδος θα είναι λίγες 

μέρες. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, είμαστε μαζί με 

τη Δημοτική Αρχή, να βοηθήσουμε, αν και το αναλαμβάνει η Περιφέρεια, γιατί 

είναι κρίμα να ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Και ένας μαθητής με έπιασε για τα 

ειδικά σχολεία. Αυτά με ιδιαίτερη ευαισθησία θα πρέπει να το δούμε νομίζω 

κ.Δήμαρχε και να το λύσουμε γιατί και πέρσι είχε συμβεί πρόβλημα με κάτι 

αντίστοιχο.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Το λόγο έχει η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Το θέμα πραγματικά της 

μεταφοράς των μαθητών είχε ζητηθεί από την μειοψηφία στο περασμένο 

Συμβούλιο να έρθει σαν έκτακτο. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 

"Καλλικράτη" έπρεπε να έρθει μόνο του αυτό το θέμα, σήμερα έρχεται με άλλα 

10, 15 θέματα. Το πρώτο αυτό. Το άλλο, θα πρέπει να πούμε ότι αναμένοντας 

τη λύση της μεταφοράς των μαθητών μέσω της Περιφέρειας, νομίζουμε ότι θα 

πρέπει ο Δήμος να αναλάβει μια ευθύνη προσωρινά να λύσει αυτό το 

πρόβλημα ώστε να ανακουφιστούν και οι γονείς και τα παιδιά. Εξ' αρχής είχαμε 

θέσει το ζήτημα ότι είναι θέμα και δικαίου κάποιοι να μπορούν να 
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παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους τα παιδιά, ενώ άλλα παιδιά να 

μεταφέρονται είτε με μέσα άλλα του Δήμου και να μπορούν να 

παρακολουθούν τα μαθήματα τους. Στο Μαρκόπουλο αυτό δεν είχε γίνει και 

ζητήθηκε από τους γονείς να επιβαρυνθούν με τη μεταφορά των παιδιών τους. 

Το ίδιο ζητήσαμε και για το Καπανδρίτι, θεωρώντας ότι ήτανε εύκολο τα 

λεωφορεία τα οποία ξεκινούνε χρόνια τώρα από τις δύο Κοινότητες, τις όμορες, 

Αφιδνών και Πολυδενδρίου, και μεταφέρουνε κάθε πρωί τα παιδιά των δύο 

Κοινοτήτων προς το Γυμνάσιο και Λύκειο Καπανδριτίου, θα μπορούσανε και 

ήτανε και εισήγηση του Συλλόγου Γονέων, εύκολα να κάνουν ακόμα ένα 

δρομολόγιο μεταφέροντας και τα παιδιά Μετοχίου και του Μικροχωρίου. Οσον 

αφορά τις άλλες περιοχές θα μπορούσε, μάλιστα ήρθαμε σε επαφή με το ΚΤΕΛ 

το οποίο μας έδωσε τη βεβαιότητα όταν μέσα από κάρτες ελευθέρας 

διαδρομής, εάν υπολογίσει ο Δήμος κάποιο μικρό κόστος με βάση τα παιδιά 

που μπορούσαν να μετακινηθούνε, να το υποστεί προσωρινά να μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους και να μην διακινδυνεύουν 

χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους και άλλα μέσα, για να φτάσουνε να έχουν το 

αγαθόν της παιδείας. 

 Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούσανε να είχανε 

λυθεί εάν υπήρχε, όπως είχαμε πιο παλιά συζητήσει και η αστική συγκοινωνία, 

πλην όμως δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το ζήτημα σήμερα, 

μπορούμε όμως να πούμε ότι η συγκοινωνία του ΚΤΕΛ χρειάζεται 

αναδιάρθρωση, ώστε να διευκολύνει και τα μαθητικά δρομολόγια και με κάρτες 

ελευθέρας διαδρομής, να μπορεί να γίνει κάποια εξυπηρέτηση και να μην 

περιμένουμε να δοθεί η λύση από την Περιφέρεια. Επιπλέον, νομίζω ότι οι 

συμβάσεις μεταφοράς με τα διάφορα πρακτορεία ή με τα ταξί, πρέπει να 

γίνουν με πιο εξορθολογιστικό τρόπο, ώστε να καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες. Εντάξει; Γιατί υπάρχουν σε Δήμους που μεταφέρονται παιδιά τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τον παραδοσιακό τρόπο να πάνε με τα πόδια 
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τους. Επομένως νομίζω ότι χρειάζεται μια πραγματική πάλι μελέτη εξ αρχής 

των αναγκών που υπάρχουνε για την μεταφορά των παιδιών, ώστε να δοθούνε 

πραγματικά οι λύσεις που χρειάζονται για να μπορούν τα παιδιά μας να 

πηγαίνουν στα σχολεία τους.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα και από μένα. Κατ' αρχήν εγώ θέλω να ξεκινήσω από 

το γεγονός ότι εδώ και ακριβώς πριν από 15 μέρες στο Συμβούλιο αυτό και σ' 

αυτήν την αίθουσα ήλθε θέμα με την πρόταση του συνάδελφου Χασιώτη να 

συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Αρνηθήκατε κατηγορηματικά 

μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που έγινε, η πλειοψηφία σας δεν 

δέχτηκε να συζητήσει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και συρθήκατε ουσιαστικά σε 

μια κατάσταση, γιατί την άλλη μέρα τα παιδιά του Λυκείου έκαναν αποχή, 

κατέβηκαν στο δρόμο, ήρθαν και κατέλαβαν το Δημαρχείο και αναγκαστήκατε, 

αναγκαστήκατε, συρθήκατε σε μια κατάσταση να καλέσετε τους γονείς και 

τους φορείς εδώ, τους φορείς Γονέων & Κηδεμόνων, για να γίνει συζητήση 

εδώ. Για να μας πείτε τι; Πάλι έναν μονόλογο ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, 

ότι είναι θέμα της Περιφέρειας, ότι, το μπαλάκι, το Υπουργείο στην Περιφέρεια 

και η Περιφέρεια στο Υπουργείο. Πραγματικό γεγονός, δε διαφωνούμε. Ετσι 

είναι. Εμπαίζουν τον κόσμο, εμπαίζουν τον λαό, παίρνουν πίσω το θέμα της 

δωρεάν παιδείας γιατί δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία, αν το παιδί αναγκάζεται να 

πληρώνει 3 ευρώ να πάει και να έρθει στο σχολείο, που σημαίνει ότι ένας 

γονιός που έχει δύο παιδιά θέλει 120 ευρώ τον μήνα και δεν του περισσεύουν 

σήμερα να πηγαινοέρχονται τα παιδιά σχολείο και να πληρώνουνε από την 

τσέπη τους και εσείς δεν ακούγατε τίποτα. 

 Αναγκαστήκατε και πάλι λέω, να προσυπογράψετε το δελτίο τύπου που 

έβγαλαν οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής, γιατί είδα την αρχική ανακοίνωση 
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και στο site του Δήμου έχετε προσθέσει από κάτω το όνομα σας και προς τιμήν 

σας που πήγατε στην συγκέντρωση, αλλά κ.Δήμαρχε και κύριοι της 

πλειοψηφίας συρθήκατε σε μια κατάσταση την οποία θα έπρεπε μπροστά να 

μπούμε εξ αρχής. Πριν από 15 μέρες θα έπρεπε το Δημοτικό μας Συμβούλιο 

εδώ να αποφασίσει ότι θα κάνουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ότι θα μπούμε 

μπροστά, θα μαζέψουμε υπογραφές, όπως μαζέψανε οι γονείς, θα απαιτήσουμε 

να δοθεί λύση και θα πάμε και με δυναμικές κινητοποιήσεις να πάμε να το 

διεκδικήσουμε. Συρθήκατε και παρόλα αυτά δεν ήρθατε να το συζητήσετε, την 

μέρα που έγινε εδώ η συζήτηση πάλι δεν μας αφήσατε να μιλήσουμε, πάλι 

αντιδημοκρατικά δεν μας αφήσατε τους Συμβούλους να μιλήσουμε, έγινε εδώ 

μια συζήτηση περί ανέμων και υδάτων και τίποτα άλλο, χωρίς να βγει 

αποτέλεσμα και τουλάχιστον να ακούσετε και κάποιες προτάσεις και υπήρχαν 

και κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαμε να σας πούμε. Επανέρχομαι όμως 

και σε ένα άλλο θέμα, το έπιασε και η κα Βαρνάβα προηγουμένως, θα το πω 

όμως και τώρα, όταν φέρατε το θέμα της παραχώρησης των δημοτικών 

λεωφορείων, των αυτοκινήτων αυτών που έχουμε, στο ΚΤΕΛ, για τη 

λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, σας είχαμε πει να μην το κάνετε. Δεν 

το είχαμε ψηφίσει. Αν η δημοτική συγκοινωνία σήμερα ήταν πραγματικά 

δημοτική συγκοινωνία του Δήμου δηλαδή, θα μπορούσε σήμερα να αξιοποιηθεί 

για να μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο δωρεάν. Εχοντας όμως παραχωρήσει 

τη δημοτική, τα δημοτικά λεωφορεία στο ΚΤΕΛ είσαστε δεσμευμένοι με το 

ΚΤΕΛ και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.  

 Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαμε έστω για 10 μέρες, για 15 μέρες 

χωρίς να σταματήσουμε να διεκδικούμε, να λυθεί κεντρικά το ζήτημα, γιατί 

μόνο κεντρικά πρέπει να λυθεί και αυτό είναι αλήθεια και θα πρέπει να 

πιέσουμε σ' αυτήν την κατεύθυνση, να δίναμε τη δυνατότητα αν όχι επειδή ο 

Δήμος δεν μπορεί να το κάνει, για τους τυπικούς λόγους, να επιχορηγήσουμε 

τις Σχολικές Επιτροπές και οι Σχολικές Επιτροπές να μισθώσουν έστω 1, 2 
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πούλμαν να κάνουν αυτήν τη δουλειά προσωρινά, λέω. Θα μπορούσε να γίνει 

αυτό. Ομως δεν ακούσατε κανέναν κ.Δήμαρχε και δεν ακούσατε και καμία άλλη 

φωνή. Είπατε, είναι θέμα του Υπουργείου και της Περιφέρειεας και τελείωσε η 

ιστορία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Τα 

παιδιά δεν πάνε σχολείο, είναι γνωστό το θέμα, τα παιδιά πληρώνουν, οι γονείς 

πληρώνουν και όλο αυτό το θέμα της μεταφοράς των μαθητών είναι αυτό το 

τόσο οξυμένο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Εμείς τουλάχιστον σαν 

παράταξη προτείνουμε αυτό, άμεσα να γίνει μια τέτοια λύση μέχρι να λυθεί 

οριστικά το ζήτημα κεντρικά. Δωρεάν παιδεία σημαίνει, τα παιδιά πάνε σχολείο 

χωρίς να πληρώνουνε και το 1,60 που βάλατε, κακώς το βάλατε και 

ξαναεπανέρχομαι στο θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας με το ΚΤΕΛ.  

 Ευχαριστώ.          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι άμοιρη 

ευθυνών στο συγκεκριμένο θέμα. Θα αναμένω από τον κ.Οικονομάκο μια 

ειλικρινή απάντηση γιατί μέχρι τις 28.8., όπως όριζε ο Νόμος, δεν είχε κάνει η 

Δημοτική Αρχή καμία κίνηση, καμία ενέργεια, κανένα σχεδιασμό, κανένα 

προγραμματισμό, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σ' αυτήν εδώ την κατάσταση. Οι 

μαθητές του Δήμου Ωρωπού από τις Αφίδνες μέχρι το Χαλκούτσι, σε όλη την 

επικράτεια του Δήμου, να ταλαιπωρούνται καθημερινά και να βλέπουμε στο 

δρόμο, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, μαθητές να κάνουνε ωτο-στοπ για να πάνε 

στο σπίτι τους. Για μένα το μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ Δήμου - Περιφέρειας, 

δεν είναι τίποτα άλλο από το να κερδίσουμε χρόνο. Είναι γνωστό ότι χρήματα 

δεν υπάρχουνε και τα προβλήματα είναι πολλά. Ομως για μια ακόμη φορά, στο 

Δήμο Ωρωπού είδαμε μια Δημοτική Αρχή η οποία σε ένα μεγάλο πρόβλημα να 

πατάει φρένο και να στέκεται πίσω και να καλεί σε μια συνέλευση τους γονείς 
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για να συζητήσει το θέμα και επειδή παρακολούθησα αυτή τη συνέλευση στον 

χώρο που βρισκόμστε και σήμερα, είδα μια Δημοτική Αρχή η οποία δεν είχε 

κανένα, μα κανένα σχέδιο να παρουσιάζει στους γονείς. Δεν είχε καμία 

πρόταση και περίμενε από τους γονείς να λύσουν το πρόβλημα και αμφιβάλλω 

αν γνωρίζατε για το 171, το ΦΕΚ, στις 5.9. και την ΚΥΑ που το συνοδεύει.  

 Δεν μπορεί κύριοι της Δημοτικής Αρχής εν έτοι 2012 ο τόσο μεγάλος 

"Καλλικρατικός" Δήμος του Ωρωπού να διοικηθεί με αυτόν τον τρόπο που εσείς 

διοικείτε. Σε όλα τα μεγάλα προβλήματα και θέματα δεν είστε παρόντες. Δεν 

είστε μπροστά, είστε πίσω. Περιμένετε από τον κόσμο, περιμένετε από την 

αντιπολίτευση, περιμένετε απ' όλους τους άλλους να εκφράσουν την άποψη 

τους, την πρόταση τους, πρόταση την οποία εσείς δυστυχώς δεν έχετε και δεν 

μπορείτε να παρουσιάσετε στο δημότη του Δήμου Ωρωπού και είναι κρίμα γιατί 

ταλαιπωρείται ο κόσμος και μέχρι να βρεθεί η λύση που θα δοθεί από το 

Υπουργείο μέσω της Περιφέρειας, η ταλαιπωρία θα συνεχίζεται. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. Μια μικρή επισήμανση πάλι. Καλό είναι να 

αναφερόμαστε θεσμικά. 

 Ο κ.Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Για πολλοστή φορά σε σοβαρά θέματα που 

αφορούν το Δήμο, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος έπονται των εξελίξεων, 

καθυστερημένα πάντα για πολύ σοβαρά θέματα. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. 

Εκείνο που έχει σημασία και πιστεύω ότι περιμένουν οι γονείς από μας, είναι να 

είχε δοθεί λύση με οποιονδήποτε τρόπο, τρόποι υπάρχουν πολλοί, από έναν 

Δήμο που έχει χρήματα στο ταμείο και το γνωρίζετε κ.Δήμαρχε και όχι να 

διαμαρτύρονται οι γονείς. Τα σχολεία κάθε χρόνο ξεκινάνε 10- 14 Σεπτεμβρίου. 

Είστε δεύτερη χρονιά Δήμαρχος, κάθε χρόνο θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, 
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όπως το είχαμε και πέρσι, δεν είστε καινούργιοι και θα έπρεπε να είχε λυθεί 

πριν καν δημιουργηθεί. Δεν μπορεί στην κατάσταση που ζούμε, να ζητάμε από 

τους γονείς που έχουν δύο παιδιά να στείλουν σχολείο να πληρώνουν 3 ευρώ 

την ημέρα ή 6, πήγαινε έλα και να τους λέμε ότι δεν είναι δικιά μας 

αρμοδιότητα και είναι αρμοδιότητα άλλου, οποιουδήποτε Περιφερειάρχη, 

Νομάρχη, Υπουργού και όλων αυτών. Αυτά είναι δικαιολογίες. Υπήρχαν τρόποι 

να το λύσετε το θέμα άμεσα. Για άλλη μια φορά φανήκατε ανεπαρκείς.  

 Σήμερα μπορείτε να μας δώσετε λύση; Να το λύσετε; Ανεξάρτητα με 

τον Περιφερειάρχη και πότε θα το αναλάβει και το Υπουργείο. Είμαστε 

Αυτοδιοικητηκός Δήμος, "Καλλικρατικός", με δικά μας έσοδα και τα κάνουμε 

ό,τι θέλουμε. Να μην αναφερθώ σε γιορτές, παρελάσεις, εορταστικές 

εκδηλώσεις, πανηγύρια και άλλα τα οποία καλό είναι να γίνονται, δεν αντιλέγει 

κανένας, αλλά πρώτα όμως βάζουμε προτεραιότητες, βάζουμε προτεραιότητες, 

αναγκαιότητες και λύνουμε προβλήματα των πολιτών στα πλαίσια του 

κοινωνικού προσώπου του Δήμου μας. Αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη λυθεί. Δεν 

έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. Ο κύριος .. Ε, συγνώμη, κ.Αρμυριώτη.  

 Ο κ.Καλύβας έχει το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Λοιπόν, άκουσα απ' όλους τους 

συναδέλφους να εστιάζονται περισσότερο στο ποιος φταίει και φτάνουμε εδώ 

πέρα. Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς που βρίσκονται εδώ αυτήν τη στιγμή δεν 

βρίσκονται για να ακούσουνε ποιος φταίει, το συμπέρασμα το έχουνε βγάλει οι 

ίδιοι, βρίσκονται για να βρούνε τη λύση πως θα μεταφερθούνε τα παιδιά τους 

ασφαλέστατα στα σχολεία τους. Συμφωνώ και με τον Γιώργο ότι καλά τα 

πολιτιστικά και εμένα μου αρέσουνε πάρα πολύ, αλλά χωρίς την παιδεία δεν 
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υπάρχουν πολιτιστικά. Εάν δεν μορφώσουμε τα παιδιά μας, τι να τα κάνουμε 

τα πολιτιστικά. Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα, να επιβάλλουμε στο ΚΤΕΛ να 

μεταφέρει τα παιδιά με κόστος του Δήμου. Από αύριο το πρωί να γίνει μια 

καταγραφή από τα σχολεία, ποια παιδιά είναι, πόσα παιδιά είναι και να 

μεταφέρονται δωρεάν και όλο το κόστος να το πάρει επάνω του ο Δήμος, 

μέχρι να βρεθεί μια άλλη λύση με διαγωνισμό, όπως άκουσα, ή οτιδήποτε. Το 

βασικότερο είναι, αύριο το πρωί τα παιδιά να μεταφέρονται ασφαλή στα 

σχολεία τους.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Οικονόμου, εκρόσωπος μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα κ.Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε και 

αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις 

σε σχέση με το θέμα και στη Βουλή, διότι αύριο εισέρχεται στην Επιτροπή 

Δημοσίας Διοίκησης και Τάξεως και Δικαιοσύνης η νομοθετική πράξη 

περιεχομένου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά για την μεταφορά μαθητών και τις 

αρμοδιότητες, έρχεται αύριο στις 6:00 η ώρα. Αυτό όμως, για να καταλάβετε 

όλοι περί τίνος πρόκειται, η νομοθετική πράξη περιεχομένου είναι μια πολύ 

γρήγορη διαδικασία η οποία όμως πρέπει να περάσει και από την ολομέλεια, 

άρα λοιπόν περνώντας αύριο από την Επιτροπή, μιλάμε αυτό θα γίνει, θα 

περάσει ως νόμος στην ολομέλεια την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη 

εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, για να πάρει ΦΕΚ κλπ. 

και τι λέει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι η αρμοδιότητα για την 

μεταφορά των μαθητών φεύγει από τους Δήμους και πάει στις Περιφέρειες 

ξανά. Εδώ ισχύει απόλυτα η λαϊκή ρήση, ότι τα παιδιά, ότι πριν πεινάσουν 

μαγειρεύουν για να έχουμε στο σπίτι και να μπορούμε να προχωρήσουμε τη 
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ζωή μας.  

 Από το Γενάρη του '12 και το λέω γιατί είμαι και βουλευτής και στη 

Βουλή κάπως πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα και να δικαιολογούμε 

την παρουσία μας, έφερα το θέμα ότι εκ των πραγμάτων όπως πήγε στους 

Δήμους η αρμοδιότητα, ήταν μαθηματικώς βέβαιο και σίγουρο ότι δεν υπήρχε 

περίπτωση αυτό να τσουλίσει και να λειτουργήσει. Αποτέλεσμα; Φτάσαμε εδώ 

στα αδιέξοδα. Το έφερα το Γενάρη. Η τότε κυβέρνηση Παπαδήμου, η τότε 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, 

περί .. Ηρθε  τώρα εδώ πέρα και φτάσαμε στα αδιέξοδα της τελευταίας 

στιγμής, που φαίνεται ότι οι Δήμοι δεν μπορούνε να σηκώσουνε το βάρος της 

μεταφοράς των μαθητών και ξαναγυρνάει το θέμα εις την Περιφέρεια, πράγμα 

που θα μπορούσε να γίνει από την αρχή του έτους. Παρά ταύτα γίνεται αυτή η 

πράξη νομοθετικού περιεχόμενου, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες στην 

Περιφέρεια, άρα δηλαδή ο Σγουρός για την Περιφέρεια Αττικής και για τα 

σχολεία της περιοχής μας θα πρέπει να ρυθμίσει με τα χρήματα που 

χρωστόνται εις τους μεταφορείς και αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα, να 

τους πληρώσει και να, πιστεύω ότι με τα χρήματα που υπάρχουν αυτήν τη 

στιγμή, μπορεί να προχωρήσει το θέμα.  

 Εχουμε δύο επίπεδα όμως κ.Δήμαρχε. Είναι αυτό, η κεντρική 

διευθέτηση, πως δηλαδή η κυβέρνηση, το κράτος, κεντρικά λύνει το θέμα αυτό 

και σας είπα ότι μέχρι στιγμής μόνο σωστή διαχείριση δεν είχε γίνει αυτού του 

προβλήματος, γιατί έχουμε φτάσει, μπαίνουμε Νοέμβριο και οι γονείς 

αναγκάζονται να πληρώνουνε, τα παιδιά δυσκολεύονται να πάνε και δεν είναι 

μόνο θέμα του Ωρωπού, σας διαβεβαιώ ότι εγώ έχω φέρει ερώτηση 

Σεπτέμβριο για τέσσερις πόλεις της Αττικής και μόνο. Δεν επεκτάθηκα πέρα της 

Αττικής, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής έφερα για τέσσερις περιοχές 

της Αττικής που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό όμως κ.Δήμαρχε πρέπει να 
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είμαστε ειλικρινείς και να πούμε τα πράγματα όπως είναι, δε σας απαλάσσει 

από τις ευθύνες σας, διότι καλή η κεντρική διαχείριση, ας αφήσουμε τον 

Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να την κάνουνε, εσείς δεν είσαστε ούτε 

Πρωθυπουργός, ούτε Υπουργός, άρα λοιπόν δεν καλείστε να διαχειριστείτε το 

πρόβλημα, καλείστε όμως ως Δήμαρχος να διαχειριστείτε το πρόβλημα στο 

Δήμο Ωρωπού και προς έκπληξη μας και σας το λέω αυτό γιατί και η παράταξη 

την οποία ηγείται η κα Βαρνάβα πλέον αλλά και εμείς πλέον ως στελέχη αυτής 

της παράταξης σας δώσαμε 2 χρόνια ένα περιθώριο να δούμε κάποιες κινήσεις, 

αλλά βλέπουμε όμως περνάει ο χρόνος και δεν εκμεταλλεύεστε το χρόνο επ 

οφελεία και της παράταξης σας αλλά και του κόσμου.  

 Τι θέλω να πω. Η αδυναμία με το ΚΤΕΛ και πως μπλέξατε τα θέματα, το 

ΚΤΕΛ, σας το είπαμε από την πρώτη στιγμή, μη βάζετε το ΚΤΕΛ στη δημοτική 

συγκοινωνία, μη βάζετε εξωγενείς παράγοντες και να ελέγχετε εσείς το 

παιχνίδι. Εχετε λεφτά, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, στο ταμείο σας. Από το να 

σκορπάμε σε ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ευχάριστες τη 

στιγμή εκείνη αλλά δεν έχουν ουσία γιατί δεν επενδύουμε σε κάτι, να τώρα 

που ήρθε η στιγμή που έπρεπε να συνεισφέρει ο Δήμος, τη στιγμή της 

αδυναμίας το να μεταφέρουμε τα παιδιά και δεν μπορέσατε να το κάνετε. Δεν 

έχετε λεφτά στο ταμείο; Δεν το προνοήσατε; Με κάποιον τρόπο πάντως είστε 

έκθετος και εγώ κ.Δήμαρχε πρέπει να το σημειώσω ότι ο κάθε Δήμος, με τον 

'α' ή 'β' τρόπο προσπάθησε κάπως να το μπαλώσει το θέμα, έρχεται η κεντρική 

διοίκηση αύριο να το μπαλώσει, σας λέω έρχεται στην επιτροπή, την άλλη 

εβδομάδα θα λυθεί το θέμα κεντρικά, αλλά ο κάθε Δήμος τι κάνει;  

  Αρα λοιπόν και τελειώνω, σας καλώ, επειδή δεν θα λυθεί το θέμα, 

προσέχτε, από το ψηφίζεται στη Βουλή μέχρι παίρνει ΦΕΚ και μέχρι αυτό 

αρχίζει και λειτουργεί και .. και γίνουν και οι διαγωνισμοί και οι αναθέσεις, έστω 

και αναθέσεις, μιλάμε Γενάρη. Τι θα κάνουμε τώρα; Δηλαδή Νοέμβριο, 
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Δεκέμβριο θα κάθεστε και θα κοιτάτε και θα λέτε, υπάρχει ένα πρόβλημα; 

Θέλω και απαιτούμε και ζητούμε να δώσετε μια λύση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κ.Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί 

συμπολίτες που μας παρακολουθείτε. Η δικιά μου γνώμη είναι μάλλον αντίθετοι 

από τους συναδέλφου κ.Οικονόμου και βουλευτή και οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ, μια και τους εκπροσωπώ εδώ, είναι αντίθετοι σ' αυτό. Εμείς 

πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα χειρίζεται ο Δήμος και μέσω του 

βουλευτή της Περιφέρειας μας το δηλώσαμε, ήτανε στη συγκέντρωση και το 

δήλωσε απερίφραστα. Θέλω να ενημερώσω τον κ.Οικονόμου ότι στον πρώτο 

διαγωνισμό που έγινε για τα μέσα, ο κ.Δήμαρχος για λόγους δεοντολογίας είχε 

αναθέσει σε μένα να είμαι ο αιρετός που συμμετείχα στο διαγωνισμό. Δεν ήρθε 

κανένας και δεν μπορώ να κατηγορήσω τους ανθρώπους που κάνουν την 

μεταφορά για καρτέλ, γιατί ενώ κάποια δρομολόγια παίρνουνε από τη 

Νομαρχία 150 ευρώ, το νομοσχέδιο που είχε κατεβάσει το έφερε 30. Δεν 

μπορεί ένα δρομολόγιο που έπαιρνε 150 ευρώ, όσο και να έκλεβε, να πάει με 

30 ευρώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, θέλω να σας πω, σας ενημερώνω, ότι νομίζω ότι κάνετε 

κ.Οικονόμου ένα λάθος. Εχει ξαναγυρίσει, στους Δήμους ήταν πάρα πολύ 

νομίζω μικρό χρονικό διάστημα το θέμα, ξαναγύρισε στην κεντρική διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, ας μην διακόπτουμε τον κ.Κιούση, συνεχίστε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Την Περιφέρεια, ναι. Την Περιφέρεια την θεωρώ κεντρική 

διοίκηση. Ωραία, στην Περιφέρεια. Θέλω να πω ότι το θέμα είναι σοβαρό. Στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σας περιέγραψα για μια μάνα που δεν ξέρει 
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τι να κάνει. Αυτή η μάνα δεν είναι μια, είναι πολλές. Το μεγάλο πρόβλημα που 

αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει ο Δήμος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όμως 

κ.Δήμαρχε εμείς. Πρέπει εμείς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σαν Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και αύριο σαν Οικονομική Επιτροπή στην οποία μετέχω, με όλη την 

ευθύνη που μπορούμε να έχουμε όλοι και να διαθέσουμε κάποια χρήματα για 

την μεταφορά των μαθητών. Ενα δεύτερο θέμα που με απασχολεί, είναι ότι 

στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται κάποιες αδικίες. Παρόλο που είμαι Δημοτικός 

Σύμβουλος Μαρκοπούλου, τα παιδιά του Μαρκοπούλου, από το Μαρκόπουλο 

στον Κάλαμο πηγαίνουν με δωρεάν μεταφορά. Τα παιδιά όμως από την 

παραλία Καλάμου στον Κάλαμο, πρέπει να πάνε με ιδιωτική μεταφορά. Αυτό 

είναι αντισυνταγματικό, δεν μπορεί στον ίδιο Δήμο κάποιοι πολίτες να έχουν 

μια συμπεριφορά και κάποιοι πολίτες να έχουν μια δεύτερη.  

 Βέβαια, υπήρχε ένα θέμα με το σχολείο του Καλάμου και το 

υποστηρίξαμε και .. το κάναμε, όμως αυτό το θέμα κ.Δήμαρχε πρέπει να το 

γενικοποιήσουμε, να το κάνουμε γενικό πια. Νομίζω ότι πρέπει ο Δήμος σήμερα 

να πάρει κάποιες αποφάσεις και να σταθεί στο πλευρό των γονιών που έχουν 

πολύ σοβαρό πρόβλημα και όσο και αν φαίνεται το 1,60 είναι μικρό, είναι πολύ 

μεγάλο όταν αυτό είναι καθημερινό και όταν πρόκειται για οικογένειες 

ανέργων, για οικογένειες χαμηλόμισθων και για οικογένειες ανθρώπων που 

έχουνε πολύ σοβαρά προβλήματα. Τελειώνοντας με το θέμα, ότι η δικιά μου 

γνώμη, είναι ότι πρέπει το θέμα αυτό να γυρίσει στο Δήμο και να παλέψει ο 

Δήμος να λύσει τα προβλήματα γιατί μπορεί οι πολίτες να είναι Ελληνες, αλλά 

οι δημότες που τους ζούμε καθημερινά ανήκουν στο Δήμο Ωρωπού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Ηλιάσκος έχει το λόγο. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα ήθελα να πω δύο πράγματα που αφορούν γενικότερα το θέμα 

της παιδείας τα τελευταία χρόνια, μιας και είμαι και εγώ εκπαιδευτικός από το 

1989. Πραγματικά η παιδεία τα τελευταία 20 χρόνια, 22, όσο θυμάμαι εγώ τον 

εαυτό μου, έχει απαξιωθεί πάρα πολύ, έχει απαξιωθεί στο έπακρο. Σαν 

τελευταίο αποτέλεσμα είναι η σημερινή κατάσταση μεταφοράς των μαθητών, η 

οποία από τη στιγμή που έγινε ο "Καλλικράτης" έφτασε να γίνεται μπαλάκι από 

τους Δήμους στις Περιφέρειες και το αντίθετο. Εγώ θέλω να σας 

προειδοποιήσω για το εξής, να προειδοποιήσω όλους μας, ότι στην παιδεία 

έρχονται τα χειρότερα και δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε πράγματα μετά από 

2, 3 χρόνια, τα οποία πραγματικά δεν θα, τα οποία δεν θα μπορέσουμε να 

λύσουμε. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα εγώ δεν θα αποποιηθώ της ευθύνης 

μου, τις ευθύνες μας, θέλω να πω μόνο το εξής: ότι εφόσον το πρόβλημα το 

βλέπουμε όλοι ή το βλέπαμε όλοι, δεν άκουσα καμία φωνή τον Αύγουστο, τον 

Ιούλιο ή τον Ιούνιο από κανέναν, γιατί πραγματικά πέρσι έγινε μια προσπάθεια, 

αν και εγώ δεν συμμετείχα, δεν είναι στο κομμάτι της αρμοδιότητας μου, έγινε 

μια προσπάθεια να φτιάξουμε συμβάσεις την οποία τελικά και εμείς, όπως και 

άλλοι Δήμοι, δεν το καταφέραμε.  

 Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μείνουμε και εμείς στο ότι η 

αρμοδιότητα περνάει στην Περιφέρεια και πλέον αυτές τις μετακινήσεις θα τις 

κάνει η Περιφέρεια, θα τις υλοποιήσει η Περιφέρεια. Δεν άκουσα κανέναν όμως 

να πει τον Αύγουστο, ότι ξέρετε κάτι; 'Η τον Σεπτέμβρη στις αρχές, θα έχουμε 

πρόβλημα με τις μετακινήσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι διακοπές, σας παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το ξέρω κα Στεργίου ότι εμείς είμαστε διοίκηση, εμείς είμαστε 

διοίκηση κα Στεργίου, εγώ δεν αποποιούμαι των ευθυνών μου, σας το έχω πει 

και άλλη φορά κα Στεργίου, το έχω πει και παλιότερα, το έχω πει και 
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παλιότερα. Δεν άκουσα όμως κανέναν να προσπαθήσει να δώσει ή να 

ενημερώσει ή εν πάση περιπτώσει να προνοήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν 

διακόπτουμε. Οταν μιλούσατε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Και εμείς .. Κυρία Στεργίου, εγώ δεν διάκοψα κανέναν, άκουσα 

ένα σωρό χαρακτηρισμούς, άκουσα ένα σωρό θέσεις, απόψεις, δεν έχω 

διακόψει ποτέ μου κανέναν. Εδώ πέρα είμαστε όλοι υπεύθυνοι και θεωρώ ότι 

είμαστε ίσοι στις θέσεις μας και στις προτάσεις μας που κάνουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Δεν είναι, δεν είναι σωστό να εκμεταλλευόμαστε μια κατάσταση η 

οποία πραγματικά ξέρουμε όλοι πόσο πονάει τον κόσμο, πόσο πονάει τους 

γονείς, να την εκμεταλλευόμαστε και να κάνουμε προτάσεις εκ των υστέρων, 

επιθετικά και με κάποιον τρόπο ο οποίος για μένα δε βγάζει πουθενά. Ενα 

πράγμα θέλω να πω και θα το πω γιατί το αισθάνομαι, πραγματικά το θέμα την 

προηγούμενη φορά θα έπρεπε να μπει σε ψηφοφορία, για το θέμα της 

συζήτησης και το λέω κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου. Από εκεί και 

πέρα όμως δεν χωράει καμία θέση η οποία να λέει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή 

δεν μπορεί ή δεν θέλει ή δεν την ενδιαφέρει. Δεν το δέχομαι, εγώ προσωπικά 

και ο καθένας θα με κρίνει και απ' αυτά που λέω και από αυτό που είναι ο 

καθένας μας. Εγώ δεν το δέχομαι.  

 Η προσπάθεια γίνεται απ' όλους μας, μπορεί να υπάρχουνε ολιγωρίες, 

μπορεί να υπάρχουν παραλείψεις, ο "Καλλικράτης" μας έχει κάνει πραγματικά 

να κάνουμε λάθη και για τα λάθη μας ο καθένας μας είναι εδώ πέρα να τα πει ή 

να τα δει. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, αλλά δεν δέχομαι ότι υπήρξε ολιγωρία σε 

μια χρονική στιγμή καλοκαιριού στην οποία πραγματικά κανείς δεν είχε 

ενημερωθεί ότι δεν είναι πληρωμένες οι πιστώσεις των λεωφορειούχων, θα 

γίνει περικοπή στους λεωφορειούχους στις ίδιες συμβάσεις και ξαφνικά θα 

ανοίξουν τα σχολεία και τα παιδιά δε θα μεταφέρονται. Ας χαμηλώσουμε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  31 

λοιπόν τους τόνους και ας καθίσουμε κάτω όμορφα και ωραία, όπως μας αξίζει 

όλων, να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και πιστεύω ότι θα 

μπορέσουμε να το λύσουμε και έχουμε όλη την καλή διάθεση. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

 Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας και από μένα αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά ο 

κ.Χασιώτης με έφερε και εμένα στα παιδικά μου, μαθητικά χρόνια, τότε που ο 

πατέρας μου μου έδινε τα λεφτά για να πληρώνω το ΚΤΕΛ να πηγαίνω να 

σπουδάσω στο Ηράκλειο, στο Τεχνικό Λύκειο. Τότε δεν υπήρχε πραγματικά 

δωρεάν παιδεία, άρα εγώ έρχομαι 10 χρόνια πιο πίσω. Μου θυμήσατε τα 

παιδικά μου χρόνια. Ευχαριστώ. Δεύτερον ..  

Μ' αφήνεις λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μην διακόπτουμε τον κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεύτερον, δεν θα ακούμε τη λέξη συρθήκαμε. Δεν συρθήκαμε 

πουθενά. Θέλω να πω και να συγχαρώ αυτά τα παιδιά, τη νεολαία μας και 

μεταξύ αυτών και τα δικά μου παιδιά, τα οποία ήτανε μπροστά στον αγώνα 

τεκμηριωμένα, χωρίς μικροπολιτική που γίνεται εδώ μέσα, με κόμματα, αυτό 

μου θυμίζει, αντί να κοιτάξουμε τα προβλήματα των παιδιών μας, των 

οικογενειών μας, την οικονομική δυσκολία την οποία περνάμε όλοι μας, να 

αναδείξουμε τεκμηριωμένα το πρόβλημα στη βάση του, το αναδείξανε τα 

παιδιά μας. Και που το αναδείξανε; Μέσω διαδικτύου και όχι μόνο τα παιδιά του 

Δήμου Ωρωπού και στους άλλους Δήμους, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο 

Υπουργείο Παιδείας, εκεί που πραγματικά είναι τα κέντρα αποφάσεων που 

πραγματικά αυτοί αποφασίζουν για μας εάν θα γίνουν περικοπές, αν θα γίνουν 

εκπτώσεις, εάν θα πληρωθούνε οι εργολάβοι, όπως είπανε μερικοί ή όχι. Αυτά 
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τα παιδιά λοιπόν είναι άξια συγχαρητηρίων και είμαι και περήφανος που τα δικά 

μου παιδιά, της οικογενείας μου, το τονίζω, ήτανε μπροστάρηδες.  

 Αρα για ποιο Δήμο μιλάμε που δεν ήμασταν εμείς μπροστά και 

συρθήκαμε; Και αν εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι εδώ 

μέσα, όλοι διοικούμε, αντί να κάνουμε την κριτική αυτή σε ποιον ανήκει η 

αρμοδιότητα και εφόσον το είχατε εντοπίσει και εφόσον ξέρατε ότι τον 

Αύγουστο θα γίνουν περικοπές, που δεν το ξέρατε, θα μπορούσατε να το 

είχατε φέρει εσείς οι ίδιοι έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σας πω και το 

άλλο; Δεν πρέπει να, δεν είναι λόγος και δεν τίθεται θέμα να πούμε εμείς όλοι 

ότι πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα, .. τέτοιο σοβαρό θέμα, να το φέρουμε 

θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ντροπή μας. Δεν είναι δημοψήφισμα, είναι η 

ζωή μας, είναι τα παιδιά μας, είναι το μέλλον μας. Νομίζω ότι το πρόβλημα 

πήρε το δρόμο του χάρη στις κινητοποιήσεις όλων των γονέων και των 

παιδιών, σ' αυτούς αξίζει ένα μεγάλο από μένανε μπράβο και φυσικά έχουμε 

αρχηγό τον Δήμαρχο μας, που πρωτοστάτησε στο Υπουργείο και θα μας 

ενημερώσει τα περαιτέρω το τι συνέβη εκεί και το τι γίνεται. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα.  

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Μ' ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ το συνάδελφο τον 

κ.Χασιώτη για την επιμονή του να έρθει προς συζήτηση στο Συμβούλιο μας το 

σπουδαίο αυτό θέμα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους. Απορώ 

γιατί την προηγούμενη φορά αρνηθήκαμε τη συζήτηση. Ο κ.Ηλιάσκος νομίζω 

ψήφισε όχι. Ο κ.Πέππας νομίζω ψήφισε όχι. Γιατί; Γιατί αρνηθήκαμε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  33 

κ.Δήμαρχε; Και τρέχαμε μετά στα Υπουργεία να .. Είναι σπουδαιότατο θέμα και 

για την παιδεία δε χανότανε ο κόσμος να συζητήσουμε. Λοιπόν, σήμερα 

συρόμεθα στη συζήτηση κ.Πέππα. Βεβαίως συρόμεθα. Συρόμεθα κύριοι. 

Ακουστήκανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις απ' όλους τους ομιλητές και 

παρακαλώ πάρα πολύ να τις λάβετε σοβαρά υπ' όψιν και να κάνετε το 

καλύτερο δυνατόν για τους μαθητές. 

 Ευχαριτώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, επί της διαδικασίας, συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σαν εισηγητής στη δευτερολογία έχω και τις προτάσεις. Αφού 

είμαι εισηγητής έχω και τις προτάσεις.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, σαν πολίτης μπορώ να 

μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Οικονόμου, σας παρακαλώ, όχι. Υπάρχουν 

εκπρόσωποι εδώ πέρα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, σαν πολίτης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Οικονόμου, αφήστε τη διαδικασία να πάει 

σωστά.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σαν πολίτης δεν μπορώ να μιλήσω; Σαν πολίτης μου 

επιτρέπετε να πω την άποψη μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία πάει σωστά, κα Οικονόμου, κάθε πολίτης έχει τον 

εκπρόσωπο του εδώ πέρα. Ετσι προβλέπεται από τον κανονισμό του 

Συμβουλίου. 

 Κύριε Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα μεταφορών των μαθητών στα 

σχολεία απασχολεί τη Δημοτική Αρχή από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε. Είναι 

πραγματικά μια μεγάλη αρμοδιότητα μέσα στις υπόλοιπες διακόσιες που 

έρχονται στους Δήμους, μια μεγάλη αρμοδιότητα με πολλά χρήματα που 

χρειαζότανε και πολύ προσωπικό για να ασχοληθεί κάποιος και να 

διεκπεραιώσει αυτή τη νέα αρμοδιότητα στον "Καλλικρατικό" Δήμο. Δυστυχώς 

ο "Καλλικράτης" παρόλατα τα καλά του, παρόλα τα θετικά του, έχει και πολλά 

αρνητικά. Ενα μεγάλο αρνητικό που καρκινοβατεί τους Δήμους αυτήν τη 

στιγμή είναι αυτό. Είναι οι πολλές αρμοδιότητες χωρίς χρήματα, χωρίς 

προσωπικό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου της Κρήτης, προχθές βγήκε μια απόφαση 

του Συμβουλίου Επικρατείας, του δώσανε σαν αρμοτιότητα μεταξύ των άλλων, 

που λέμε των διακοσίων, να αναλάβει τις επιδιορθώσεις των φαναριών στους 

δρόμους. Να πάει ο Δήμος να ασχοληθεί και μ' αυτήν την αρμοδιότητα. Ναι 

αλλά δώστε μου τα χρήματα τα οποία είναι τόσα, του προηγούμενου έτους, 

λέει ο Δήμαρχος. Δώστε μου και το τεχνικό προσωπικό να την πάρω, αλλιώς 

πως θα την πάρω. Οχι, λέει θα την πάρεις. Πάει δικαστικά, πάει στο Συμβούλιο 

Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας ομόφωνα ακυρώνει την αρμοδιότητα 

στους Δήμους χωρίς λεφτά και προσωπικό. Ομόφωνα ακυρώνει την 

αρμοδιότητα στο Δήμαρχο και δικαίωνει το Δήμαρχο γιατί τον βάζει να 

κολυμπάει χωρίς σωσίβιο και στο πουθενά.  

 Εάν εμείς εδώ σαν Δήμος, επαναλαμβάνω, από τους τακτικούς πόρους, 

γιατί από εκεί μπορούμε να πληρώσουμε τέτοια θέματα, ξέρουν οι 

τοπικοαυτοδιοικητικοί οι παλιοί, πληρώνουμε αρμοδιότητες της Περιφέρειας και 

του κράτους, .. μιλάμε για 500.000 ευρώ πήγε το '10, τελευταία χρονιά 

περίπου, η Νομαρχία έδωσε στους λεωφορειούχους για την μεταφορά των 

μαθητών στο Δήμο μας, εάν εμείς αρχίζουμε να συμπληρώνουμε, που πρέπει 

να συμπληρώνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, δε διαφωνώ με κανέναν σας, το 

κράτος σε όλους τους τομείς, να γίνει ο Δήμος .. να δανίζει το κράτος 
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ουσιαστικά, ο οποίος Δήμος, κανένας Δήμος στην Ελλάδα, γράφτε το, σε 6 

μήνες, σε 1 χρόνο δε θα υπάρχει, εάν δεν αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει κανένας 

Δήμος στην Ελλάδα, με το 40% που παίρνει επί του συνόλου του 100% 

τακτικών πόρων, να καταφέρει μετά από 6 μήνες έως 1 χρόνο να πληρώνει 

μισθοδοσίες. Αυτήν τη στιγμή είναι 14 Δήμοι που δεν πληρώνουνε. Ερχεται, 

νομίζετε έχουμε τη δυνατότητα ο Δήμος να υποκαταστήσει το κράτος ή να 

κάνει τον δανειστή στο κράτος; Να γίνουμε η Μέρκελ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα ο 

Δήμος; Οπως είπε ο Χασιώτης, ούτε 1 ευρώ στο κράτος ο Δήμος.  

 Εδώ βγήκαμε στους δρόμους δέκα φορές, έχουμε γενική συνέλευση 

ΚΕΔΕ πολλές φορές, για να πάρουμε τα χρήματα, να ελαττωθεί αυτή η μείωση 

που είναι πρωτοφανείς σε θεσμικό όργανο απέναντι στους Δήμους των 

δικαιωμένων που έχουμε, έχουμε βγει στους δρόμους. Οχι να δώσουμε και σε 

αρμοδιότητες του κράτους. Γιατί να μη βγούμε στο δρόμο να πληρώσουμε για 

να πάρουμε δέκα γιατρούς στο Κέντρο Υγείας; Γιατί να μη βγούμε για τα άλλα 

θέματα που .. Ναι, ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει, ο Δήμος δεν έχει ευθύνη 

για την κεντρική διοίκηση. Ο Δήμος προσπαθεί αυτός καθ' αυτός να υπάρξει. 

Σας λέω, ότι αν δεν αλλάξε κάτι, δεν θα υπάρχει Δήμος για λειτουργικά έξοδα, 

δεν το συζητώ. Είναι ένα γεγονός, μπορεί .. 5.000.000 το ταμείο, τα 4 να είναι 

του ΕΣΠΑ, δεν έχει καμία σημασία το ταμείο. Αυτά τα λεφτά που πρέπει να 

πληρώνουμε για τη λειτουγία, είναι τα τακτικά έσοδα τα οποία έχουμε 

πρόβλημα όλοι οι Δήμοι, θα έχουμε στην πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρα, 

σκοτωνόμαστε, μας βάζει το μπαλάκι να ψαχνόμαστε μεταξύ μας να 

συνεννοηθούμε το ασυνεννόητο. Ο ένας, μεταξύ μας, που θα πρέπει να 

είμαστε μια μπουνιά απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση, να μας βάλει ενδιάμεσα 

για δικά του προβλήματα 100%, η κεντρική διοίκηση, 100%.  

 Εκανα λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αν ήταν η Αννα Στεργίου 

Δήμαρχος μπορεί να έκανε μια ενέργεια παραπάνω, μια διαδήλωση παραπάνω, 
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το δέχομαι. Ε τι θα κάνουμε; Πες ότι ο Ωρωπός ήτανε κάθε μέρα στους 

δρόμους απ' έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πιστεύτε ότι ο Δήμος Ωρωπού θα έλυνε 

το πρόβλημα; 11 Δημάρχοι συνεννοηθήκαμε, καλέσαμε, ό,τι μπορούσαμε, ό,τι 

προλάβαμε, πήγαμε εκεί, ήρθανε παιδιά, 500 παιδιά, 1.000 παιδιά, 

υποσχεθήκαμε την άλλη φορά να πάμε 5.000 παιδιά, να πέσει η Αθήνα, εάν δε 

λυθεί το πρόβλημα, αλλά εμείς εδώ να τρωγόμαστε μεταξύ μας για τις 

αρμοδιότητες του κράτους; Αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Γιατί δεν κάναμε 

εμείς τον διαγωνισμό; Το έχουμε πει πεντακόσιες φορές. ο 3514, Ο Νόμος που 

επικαλείστε όλοι, είπε ο κ.Κιούσης που είναι υπεύθυνος μεταφορών, με 25 

ευρώ δεν μπορεί το λεωφορείο να έρθει να διαγωνιστεί. Κάναμε έναν 

διαγωνισμό, κάναμε δέκα διαβουλεύσεις με όλους τους λεωφορειούχους, ελάτε 

ρε παιδιά να συνεννοηθούμε, να βρούμε, κατεβείτε, από εδώ ένα δρομολόγιο, 

δεν καταλήξαμε πουθενά, δέκα φορές. Εχω ασχοληθεί ο ίδιος επειδή το έχω 

πει, ήτανε βόμβα που την περίμενα να εκραγεί, η μεταφορά μαθητών. Και 

πολύ σημαντικό το παιδί να μην μπορεί πάει σχολείο. Πήγα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών μόνος μου στα γραφεία. Μου είχε υποσχεθεί ο Στυλιανίδης ότι θα 

με δει 5 λεπτά. Εστω, 3, του λέω. Δε θέλω 5, για τη μεταφορά των μαθητών. 

Πήγα σε όλους τους Διευθυντές, δε με δέχτηκε, συνεδρίαζε γι' αυτό το θέμα, 

λέει.  

 Πήγα ο ίδιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο μοναδικός Δήμαρχος, 

ήτανε και ο Λίτσας παρών και μίλησα - και η Στεργίου και μίλησα στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη. Τι κάνουμε ρε παιδιά; Κάλεσα όλους τους φορείς, 
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Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων του "Καλλικρατικού" Δήμου και γονείς να 

τους ενημερώσω, να δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε δυναμικές 

κινητοποιήσεις εάν το κράτος δε λύσει το πρόβλημα. Αυτή ήτανε η συμφωνία 

μας και αυτή είναι και σήμερα η συμφωνία μας, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. 

Θα βγούμε στους δρόμους άμα δε λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε μαζί. Δεν καταλαβαίνω τι μπορούμε .. Θα πάρουμε 

την αρμοδιότητα, θα πάρω την αρμοδιότητα να μεταφέρω από τον Αυλώνα 

στο χωριό το άλλο, από τα Μπούγα στον Αυλώνα; Μα δε λύνω το πρόβλημα. 

Δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις και μιζέριες, να πω, αυτό μπορώ να το 

καταφέρω. Και το άλλο το παιδί; Τι θα γίνει; Γιατί να κάνω ένα δρομολόγιο στα 

50 που έχω να κάνω στο Δήμο ή 2 που μπορώ ή να χρησιμοποιήσω αυτό που 

μου είπε ο βουλευτής, ο σεβαστός μου βουλευτής, το εικοσάρι του ΚΤΕΛ που 

περισσεύει να μεταφέρει 20 μαθητές από τους 800 σε μια μέρα; Δε λύνεται το 

πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, λύνεται ως εξής, η γνώμη μου, η προσωπική 

που μεταφέρω στους φίλους, στους Δημάρχους, στο Υπουργείο, η 

αρμοδιότητα να δοθεί στους Δήμους με σοβαρότητα και με συνέπεια, όχι με 

τον μαθηματικό τύπο του 3514 που πλήρωνε ένα ταξί να κάνει 15 χιλιόμετρα 8 

ευρώ, να μεταφέρει ένα παιδί ανάπηρο.  

 Δεν ερχότανε κανένας ταξιτζής όταν έπαιρνε 100 ευρώ, να πάει στα 8. 

Αυτός ήτανε ο μαθηματικός τύπος. Είναι εδώ ο ειδικός μου Σύμβουλος, έχουμε 

ασχοληθεί ατέλειωτες ώρες, 2 άτομα, για να καταγράψουμε τις ανάγκες του 

Δήμου στις μεταφορές, γιατί μας ήρθε, αλλά κάναμε τον αγώνα μας. Στο 

γραφείο μου το ίδιο, ρωτήστε εδώ, πως τον λένε, τον Λέκκα, όλους τους έχω 

καλέσει, από τον Βαρνάβα, όλους στο γραφείο μου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και φέτος πολλές φορές. Δεν υπήρχε μήνας, εβδομάδα, να μη 

μιλήσουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε. Ητανε .. Καλά κάνουν οι 
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άνθρωποι, δεν μπορούσαν να βάλουνε από την τσέπη τους να μεταφέρουν τα 

παιδιά μ' αυτές τις τιμές. Και δεν ήμασταν οι μόνοι. Και κάνουμε και κουβέντα 

και με το ΚΤΕΛ ατέλειωτες ώρες η Ελίνα η Βωβού και ο Κυριακού ο Δημήτρης, 

οι συνεργάτες μου, ατέλειωτες ώρες με το ΚΤΕΛ, μήπως καταλήξουμε με τα 

λεφτά που δίνει το κράτος, το 1/6 ξέρω εγώ απ' ότι παίρνανε πριν να 

καταλήξουμε να βγάλουμε συμπέρασμα μέσα από το ΚΤΕΛ. Ακριβώς στο τέλος, 

28 του μηνός βγαίνει ότι θα ανακοινωθεί να πάει η αρμοδιότητα στην 

Περιφέρεια, 28 Αυγούστου, 5.9. βγαίνει .. Δε σας τα διαβάζω όλα αυτά, έχουνε 

βγει, επτά αλλαγές έχουνε γίνει, 7 εγκύκλιοι και ΚΥΑ έχουνε βγει κατά το 

διάστημα αυτό, μεταφοράς αρμοδιοτήτων στα λεωφορεία. Δε σας κουράζω, 

καλύτερα να σας τα πω έτσι. 5.9. βγαίνει η απόφαση ότι η αρμοδιότητα πάει 

στην Περιφέρεια, όπως έχει ξαναβγεί και 3, 4 φορές ακόμη, και λέμε, μια χαρά, 

τέλειωσε. Που να φανταστούμε εμείς ότι αυτή τη φορά δεν θα πληρώσουνε ή 

δεν θα συμμετέχουνε οι λεωφορειατζήδες. 

 Αυτήν τη στιγμή που συζητάμε, αυτήν τη στιγμή που συζητάμε, 

κάνουνε γενικές συνελεύσεις τα πούλμαν σε σχέση με την Περιφέρεια και τα 

περί οικονομικών όμως. Ο Δήμος είναι ενιαίος, πολίτες και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι σας, για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν  μπορούμε 

να το λύσουμε συνολικά το πρόβλημα. Να λύσω το 1/10 του προβλήματος, με 

κάποια λεφτά, με .. Με μεγάλο ρίσκο, γιατί η αρμοδιότητα, πλέον το 

ξεκαθαρίζει το Υπουργείο, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας τώρα, με μεγάλο 

ρίσκο να εκταμιεύσω χρήματα, μέσω της Επιτρόπου, τα γνωρίζετε αυτά, αν 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας μας επιτρέπει να πάρουμε χρήματα γι' αυτήν τη 

δουλειά, που νομίζω όχι, που νομίζω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι και η Οικονομική Επιτροπή δε θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Σχολική Επιτροπή λέει. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και η Σχολική, το ίδιο, η αρμοδιότητα είναι της Περιφέρειας, δεν 

είναι της Σχολικής Επιτροπής η μεταφορά μαθητών. Το ίδιο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει ο Δήμαρχος και θα δίνουν οι προτάσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να βρούμε τρόπο παράτυπο, παράνομο; Και αν οι 

άνθρωποι δεν πληρωθούνε; Θα χάσουνε και αυτά τα δικά μας; Να τους  

πούμε, ελάτε και θα πληρωθείτε σε 1, 2 μήνες και αν δεν τα πάρουνε; Θα 

μπούνε πάλι στη διαδικασία της κεντρικής διοίκησης; Δεν είναι λύση 

ολοκληρωμένη. Ολοκληρωμένη λύση είναι να το λύσει αυτός που έχει 

αρμοδιότητα και θα χαρώ πολύ, κάποια στιγμή να συνέλθουν εκεί πάνω και να 

καταλάβουν, να είναι αποτελεσματικοί. Για μένα, αν μας δίνανε το 50- 60% 

του ποσού που κατανάλωναν οι Περιφέρειες και οι Νομαρχία πριν, δεν είχαμε 

πρόβλημα, θα το είχαμε κανονίσει το πρόβλημα, 99%. Να μας δίνανε την 

αρμοδιότητα και τα μισά λεφτά, για να γίνω κατανοητός, απ' ότι δίνανε πριν. 

Εγώ πιστεύω σαν Δήμαρχος ότι θα τα είχαμε καταφέρει, μόνιμα και συνεχώς 

να έχουμε μεταφορές μαθητών. Αλλά δε μας δίνει ούτε αυτό. Ούτε λεφτά, 

ούτε αρμοδιότητα, ούτε τίποτε, μας έχει απλώς βάλει στο μπαλάκι να 

τρωγόμαστε μεταξύ μας.  

 Θέλω να πω το εξής, ότι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, για να 

έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι συντονισμένες με τους υπόλοιπους 

Δήμους. Οι 13 Δήμοι, από τους 13 Δήμους οι 11 ήτανε παρόντες στην κίνηση 

που κάναμε. Ολοι οι Δήμαρχοι, λες και είχαμε παπαγαλίσει, λέγαμε το ίδιο 

πράγμα. Απευθυνόμαστε την ευθύνη εκεί που ήτανε. Μπήκαμε μέσα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, μας λένε, δε μας δέχτηκε ο Στυλιανίδης, έφευγε εκείνη 

την ώρα, είχε σύσκεψη κλπ., έχει λυθεί το πρόβλημα σας, καταθέσαμε 

νομοσχέδιο, έχει λυθεί, όπως είπε ο βουλευτής, έχει λυθεί. Κάνουμε πορεία στο 

Υπουργείο Οικονομικών, ανεβαίνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, μα έχει βγει 

απόφαση λέγανε εκεί, τελικά μιλήσαμε με κάτι Διευθυντές του Υπουργείου 
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Οικονομικών, να μη σας τα πολυλογώ, θεωρούν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, θα 

μπει στη διαδικασία με το καινούργιο νομοσχέδιο που καταθέσανε, 

κατατεθέντα που είναι και ψηφισθέντα, πότε θα γίνει, και .. Αυτή να το λύσει 

το πρόβλημα. Εμείς, δεν μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα συνολικά, 

μπορούμε να λύσουμε πιθανώς ένα μέρος, το οποίον όμως και αυτό, σας 

απαντώ, δεν είναι εύκολο με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί και λέει το εξής, 

ότι και νέα δρομολόγια και τα παλιά πρέπει η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας, απ' ευθείας, όπως είπε ο Λίτσας, να τα δώσει και να το κάνει.  

 Είναι ξεκάθαρος ο Νόμος. Πως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα 

αποφασίσει να δώσει λεφτά, αφού λέει, η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας. Παράδειγμα σας διαβάζω, το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε. Για 

όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων, 

προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για 

τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθ' ένα απ' αυτά με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Δεν μπορεί να δίνει 

αρμοδιότητα τόσο ξεκάθαρη στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και να 

μας πει η Επίτροπος μετά θα μας δώσει λεφτά σε μας. Αρμυριώτη, έχω λάθος;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εμείς μιλήσαμε Δήμαρχε, επειδή αναφέρθηκες σε μένα, για το 

μέχρι τώρα, όχι για το αύριο. Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, πότε θα 

αποφασίσει η Περιφέρεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οι γονείς περιμένουνε αύριο θα πληρώσουνε ή όχι; Και αυτό 

έπρεπε να είχε λυθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ρώτησα για να κάνουμε διάλογο. Τέλος πάντων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εννοώ κάποια πράγματα ότι δεν είναι απλά τα πράγματα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  41 

σε αρμοδιότητα του άλλου να βρούμε λύσεις εμείς. Η Αστυνομία πάσχει. Η 

Αστυνομία δεν έχει βενζίνη. Μου ζητάει να φτιάξω τα περιπολικά. Πέστε μου τι 

να κάνουμε τώρα εμείς; Η ασφάλεια δεν είναι θέμα δικό μας; Να δανείσω και 

την Αστυνομία; Να πάρω την αρμοδιότητα αυτή από το κράτος να τη 

χρησιμοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή; Γιατί να μη φτιάξουμε τα περιπολικά 

κάθε μέρα και αυτά εμείς; Γιατί να μη βάλουμε βενζίνη στα περιπολικά να 

τρέχουνε; Γιατί να μη βγούμε στην υγεία τόσα κενά που έχουμε; Γιατί; 

Νομίζετε ότι μπορούμε να τα κάνουμε εμείς; Να υποκαταστήσουμε το κράτος 

αίφνις χωρίς καμία και αρμοδιότητα και λεφτά; Ε, κάνουμε λάθος παιδιά. 

Πρέπει να συντονιστούμε, να ενωθούμε και να δούμε τι γίνεται και που 

μπορούμε να απευθυνθούμε και πως μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. 

Αποτελεσμαστικοί θα είμαστε, σας λέγω το εξής, επειδή την Τετάρτη έχει 

πορεία, όλες οι δομές υγείας, επειδή Τετάρτη και Πέμπτη έχει το ΠΑΜΕ πορεία, 

πρέπει να συντονιστούμε όλοι μαζί με όλους τους Δήμους που έχουνε 

πρόβλημα και είμαι σε επικοινωνία, πότε θα κάνουμε την μεγάλη μας πορεία, 

εάν δεν λυθεί το πρόβλημα που τώρα είναι σε συζήτηση. Αυτή είναι η 

πρόταση. Είμαστε ενωμένοι, προχωράμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν δε 

λυθεί το πρόβλημα και μαζί συντονισμένοι όλη Βορειο-Ανατολική Αττική που 

έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλη και αραιοκατοικημένοι οι Δήμοι.  

 Χρωστάω μια απάντηση. Οπως είπε και ο Βαγγέλης, ενώ αναφέρθηκε το 

μεγάλο θέμα και πολύ καλά έκανε η μειοψηφία, στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο προ ημερησίας, τι κάνουμε και κάνανε και τις προτάσεις τους, 

απάντησα με μακροσκελή απάντηση, μπορεί να έκανα λάθος, θεώρησα ότι 

εκείνη την ώρα οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν 

έλυνε το κεντρικό πρόβλημα και υποσχέθηκα ότι θα το φέρω στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο και λείαν συντόμως σαν θέμα μεγάλο. Δεν είχα κανέναν 

λόγο να κάνω πίσω. Ηρθαν τα παιδιά στο Δήμο, καταλάβανε το δρόμο, 

συζήτησα με τα παιδιά, το κατανόησαν, πολλές φορές με το Λύκειο, με το 
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ΕΠΑΛ, με, με, με, μίλησα με τους γονείς, είναι θέμα όμως που θα πρέπει να μας 

ενώνει, όχι να το λύσει ο Δήμος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το λύσει ο 

Δήμος, το καταλαβαίνετε. Στον ΟΣΕ, μου ζητήσανε προχθές οι καθηγητές, εδώ 

είπανε ένα σωστό, να παρέμβω στον ΟΣΕ για να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα 

έστειλα χαρτί για δωρεάν να πηγαίνουνε από τη Μαλακάσα στον Αυλώνα. 

Μήπως ο ΟΣΕ φιλοτιμηθεί και μας πει, του λέω, κάποια παιδιά, έχουμε 

πρόβλημα, μέχρι που να γίνουνε οι συμβάσεις, μήπως μπορέσει ο ΟΣΕ να μας 

κάνει δωρεάν. Το ΚΤΕΛ, επαναλαμβάνω, το ΚΤΕΛ, η τιμή του ΚΤΕΛ γενικά σαν 

εισιτήριο στους μαθητές πάει στο 50%. Αν είναι 1,60, το ΚΤΕΛ που έρχεται 

από την Αθήνα, δεν ξέρω, μέσα στο χώρο μας, πάει 0,80 στα παιδιά. Με πίεση 

του Δήμου και πολλές άλλες ενέργειες έχουμε κάνει, ό,τι μπορέσουμε, αλλά 

δεν μπορώ να λύνω τώρα πάνω από τον Υπουργό Οικονομικών και 

Εσωτερικών, τι αποφασίζω εγώ για τις μεταφορές. Δε γίνεται αυτό το πράγμα. 

Μη ζητάτε ανέφικτα πράγματα.  

 Θα πρέπει στην πορεία, όπως έχω πει, η Ελλάδα δεν ξέρουμε που θα 

φτάσει, μπορεί όπως είπα, να φτάσουμε και στο θέμα δωρεάν παιδείας πολύ 

χαμηλά από τότε που ξεκίνησε ο Βενιζέλος και το ίσχυσε αυτό, δωρεάν παιδεία 

και το ξεκίνησε. Να δω μήπως έχει γίνει κανένα ερώτημα και το έχω ξεχάσει. Α, 

είπατε, είπατε συνεχώς, και τη χρωστάω αυτή την απάντηση, συνέχεια δύο, 

τρεις συνάδελφοι, για τα πολιτιστικά. Τα πολιτιστικά, κατ' αρχάς ένα σημαντικό 

μέρος το έχει ψηφίσει και η μειοψηφία. Δεύτερον, εγώ έχω πει σαν Δήμαρχος, 

καμία παραδοσιακή εκδήλωση που γινότανε στις τοπικές κοινωνίες από 

δεκαετίας, εικοσαετίας ή 50 χρόνια δεν την καταργώ. Εκείνο που υιοθετήσαμε 

σαν Δήμος, πρέπει να ξέρετε, ότι τον πρώτο χρόνο του έτους του '11 κάναμε 

όλες τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν παλιά στα χωριά μας, με 30% μείον και 

κάτω, ομοίως και το '12. Εχουμε μειώσει το ποσόν επιχορήγησης κατά πολύ. 

Γινόντουσαν μεγάλες εκδηλώσεις και προσθετικά έχουμε κερδίσει πάρα πάρα 

πολλά χρήματα, με την οικονομία που έχουμε κάνει στις πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις σε σχέση μ' αυτό που γινότανε. Δε θέλω, αν θέλετε, αυτά τα 

στοιχεία μπορεί να έρθετε στο Δήμο να τα πάρετε, τι έγινε το '10 στο σύνολο 

του Δήμου του "Καλλικρατικού" και τι έγινε το '11 και το '12 όσον αφορά τον 

αριθμό των εκδηλώσεων και τα οικονομικά που εδόθησαν. Τι να κάνουμε; Η 

ζωή είναι σύγκριση. Αλλά σε περίπτωση από ηθικής απόψεως, δεν μπορώ να 

καταργήσω ούτε τον Αρβανίτικο γάμο που βλέπω απέναντι τη φιλέναδα μου, 

ούτε τα Ζυγομάλλια, ούτε καμία εκδήλωση, που γίνεται στην περιοχή. Καμία 

δεν μπορώ να καταργήσω εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα. Εγώ δεν έχω τη δύναμη 

να το κάνω αυτό.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει σημασία. Με όποιον τρόπο να βοηθήσω, με την καλή 

μου γνώμη. Δεν πήρε λεφτά, θα πάρει του χρόνου. Λοιπόν, άλλο το θέμα 

αυτό. Τα πολιτιστικά είναι μια καραμέλα που έχουμε βρει. Εχουμε κατεβάσει το 

κόστος των πολιτιστικών κάτω από το 50% σε σχέση μ' αυτό που γινότανε, για 

να μην πω και πολύ μεγαλύτερο. Επομένως, δεν κάνουμε τυχαία πολιτιστικά, 

κάνουμε πετυχημένα πολιτιστικά που ακούγονται πολύ. Δεν ξέρω αν πειράζει 

αυτό. Εχω να πω ότι η ιστορία έχει δείξει ότι σε περιόδους αλλαγών, είμαστε 

σε περίοδος αλλαγών, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να το καταλάβουμε, ό,τι 

προσπαθείς σ' αυτήν την περίπτωση να μείνει το ίδιο, για μένα, θα καταρρεύσει 

αν δεν προσαρμοστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ όχι πολιτική στην 

παιδεία και στην υγεία. Ο,τι θέλετε, είμαι δίπλα σας, το συμπέρασμα και η 

πρόταση μου σήμερα είναι, συντονισμένη όλη η Βορειο-Ανατολική Αττική να 

βουλιάξει η Αθήνα εάν δεν λύσουνε το πρόβλημα. Αλλά όχι εμείς να 

προσπαθούμε με τερτίπια, οριακά, παράτυπα ή παράνομα, να εκκρεμούν 

λογαριασμοί, που μου λέτε να πληρώσω ένα πούλμαν να πάει εκεί, να κάνει 

εκεί και με πιθανότητα να μην το πληρώσει. Θα μπούμε σε μια διαδικασία των 
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300.000 ευρώ, 400.000, να υποκαταστήσουμε το κράτος με παράτυπες ή 

παράνομες, που είναι ξεκάθαρο και νέο δρομολόγιο να προκύψει, να το κάνει η 

Περιφέρεια, τώρα πλέον. 

 Πήγε ο Στυλιανίδης, αρμοδιότητα μεταφορά μαθητών, Περιφέρεια. Πως 

θα μπλέξω εγώ στα πόδια τους; Είναι σωστό να μπλέξω; Και θα μπλέξω, όπως 

είπα πολύ μειωμένα και όχι συνολικά και θα κάνω τεράστιες διακρίσεις σε 

παιδιά. Θα μεταφέρω το δικό μου από τον Πευκιά, θα πει, γιατί δεν μετέφερα 

από το Μετόχι, γιατί δεν μετέφερα από τα Μπούγα, γιατί δεν μετέφερα από 

την Ιπποκράτειο τα παιδιά; 'Η κάνουμε ή γίνεται δουλειά ή δε γίνεται. Ετσι εγώ 

πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  

 Η κα Κολιαστάση προσήλθε στο Σώμα. Να καταγραφεί.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί της διαδικασίας, η δευτερολογία και η πρόταση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Κύριοι συνάδελφοι, οι αρχηγοί των παρατάξεων πλέον καλό 

είναι να καταλήξουμε σε τελικές προτάσεις, ενδεχομένως σε ψήφισμα, είναι 

αρμοδιότητα του Σώματος αυτό για το θέμα, πέρα από τις επισημάνσεις και τις 

σωστές παρατηρήσεις που έγιναν.  

 Κύριε Λίτσα, να μη δώσουμε το λόγο στον κ.Χασιώτη που είναι και ο 

εισηγητής του θέματος;  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μεγάλο το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και ο καθένας 

.. το έθιξε εδώ πέρα στην κουβέντα που κάναμε. Ομως, 2 χρόνια σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, συγχωρέστε με, αλλά ορισμένες φορές εκπλήσσομαι και 

εκπλήσσομαι γιατί πράγματα τα οποία είναι προσχεδιασμένα να γίνουνε, βάσει 

των νέων "Καλλικρατικών" Δήμων, ανεξάρτητα αν έχει το κρατος να δώσει 

χρήματα ή όχι, δηλαδή, να περάσουν τα σχολεία στο Δήμο, να περάσει η 
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μεταφορά των μαθητών στο Δήμο, να περάσουν αρμοδιότητες καθαριότητας 

στο Δήμο, έχουν σχέση με τη λειτουργία του "Καλλικράτη" και γι' αυτό 

άλλωστε έγινε και θα ήθελα να θυμήσω σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σ' 

αυτήν την αίθουσα, ότι επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει αυτά τα οποία 

ζούμε σήμερα. Κύριε Ηλιάσκο, 27.7.2011, Δημοτικό Συμβούλιο βάλαμε το 

ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών και ποιος πληρώνει, ποιος θα πληρώνει. 

Να θυμήσω, Οκτώβρη του '11, ξαναβάλαμε το ζήτημα της μεταφοράς των 

μαθητών και αυτό που λέγαμε, είναι το ποιος πληρώνει. Βεβαίως και θέλουμε 

να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

ζητήσαμε να κουβεντιαστεί το θέμα αυτό, αλλά να μη λέμε, μετά από καιρό, 

ότι δεν πήραμε θέση για το πρόβλημα το οποίο ερχότανε και το βλέπαμε.  

 Βεβαίως και θέλουμε τις Δημοτικές Αρχές μπροστάρηδες και όχι μόνο 

στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, στην εφαρμογή συνολικά της 

πολιτικής αυτής. Κοιτάχτε να δείτε τώρα, περικοπές χρημάτων μέσα από τον 

"Καλλικράτη" στους ΚΑΠ, που δεν έχει σχέση με το μνημόνιο, αν θέλετε. 

Σήμερα επωμίζονται οι Δήμοι και ο Δήμος μας, την πληρωμή εργολάβου στην 

καθαριότητα. Δηλαδη τι σημαίνει αυτό; Τον εργολάβο τον πληρώνει όχι το 

κράτος, ο δημότης με τους φόρους και τα τέλη, από την τσέπη του ο δημότης, 

για κάτι το οποίο μέχρι πρότεινος ήταν αρμοδιότητα, έβγαιναν κονδύλια από το 

κράτος και βεβαίως κ.Δήμαρχε, το πρώτο πράγμα που ακούσαμε από σας σε 

σχέση με την μεταφορά των μαθητών ήταν ότι κάνω αγώνα για να πάρω 50% 

έκπτωση και θεωρώ ότι γίνεται κουβέντα σήμερα σ' αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όχι γιατί υπάρχει καλή ή κακή πρόθεση από κάποιον Δημοτικό 

Σύμβουλο, αλλά γιατί ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επιτρέψτε μου κ.Δήμαρχε, επιτρέψτε μου. Αλλά γιατί οι μαθητές 

και οι γονείς με το δίκαιο αίτημα, κανένα ευρώ από την τσέπη μας, να 
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πληρώσει το κράτος και η Περιφέρεια, βάλανε το ζήτημα και κινητοποιήθηκαν 

και πανελλαδικά και στο Δήμο μας και αυτό δείχνει και πράγματα. Θα ήταν 

πολύ όμορφο για τους Δημάρχους της περιοχής να το θάψουν το πρόβλημα. 

Πολύ ωραία θα ήτανε να μην υπήρχαν αντιδράσεις, όμως η κινητοποίηση των 

γονιών ήταν αυτή που έφερε το ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια και τα 

κουβεντιάζουμε σήμερα, η πίεση. Μιλάμε για λύση του προβλήματος 

συνάδελφοι, αλλά αλήθεια, λύση του προβλήματος από τη μια λογική δεν είναι 

να πληρώσει ο γονιός; Λύθηκε το πρόβλημα. Πληρώνει ο γονιός, το έχει το 

λεωφορείο. Λύση του προβλήματος δεν είναι να πληρώσει ο Δήμος; Που τι 

σημαίνει; Πληρώνει ο Δήμος, πληρώνει ο γονιός μέσα από φόρους και τέλη 

ανταποδοτικά. Και αυτό λύση είναι. Για μας μια και μοναδική είναι η λύση. 

Διεκδίκηση μέχρι τέλους, τα χρήματα που έχουμε πληρώσει να εκταμιευτούν 

από το κράτος, να πληρώσει το κράτος και δεν φταίνε σε τίποτα οι γονείς, αν 

οι λεωφορειούχοι τα προηγούμενα χρόνια δεν πληρώθηκαν όπως έπρεπε. Δεν 

φταίνε σε τίποτα οι γονείς.   

 Κύριε Πέππα, έχετε δίκιο. Η νεολαία μας είναι αυτή η οποία δείχνει ότι 

δεν θα προχωράει με σκυμμένο το κεφάλι και είναι σωστό αυτό που λέτε και 

συμφωνώ, όμως από το .. και εσείς και όλοι μαζί, θα πρέπει να καταδικάσουμε 

το σχολείο του Γενικού Λυκείου, την Παρασκευή την προηγούμενη, όταν η ίδια 

η Διευθύντρια, η κα Παπαϊωάννου απέναντι στο δίκαιο αίτημα γονιών και 

μαθητών .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω Πρόεδρε, ολοκληρώνω, δύο λεπτάκια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τώρα, αν θέλετε κάντε την εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τι να αποφασίσει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι τελειώνω, αυτό και την πρόταση. Αυτό και την πρόταση. 
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Εφερε αστυνομία έξω από το .. να τρομοκρατήσει τα παιδιά σας. Δε θέλουμε 

τη ναιολαία σκυμμένη. Με ψηλά το κεφάλι τη θέλουμε και με δίκαια αιτήματα 

να παλεύει. Βεβαίως διοικούν αυτοί που αποφασίζουνε. Αν ρωτάγατε εμένα 

πως λύνεται το πρόβλημα και την παράταξη που εκπροσωπώ και το κόμμα που 

εκπροσωπώ, θα σας έλεγα πως λύνεται το πρόβλημα. Αν αποφάσιζα εγώ, το 

κόμμα μου και αυτό που εκπροσωπώ, θα το παλεύαμε αλλιώς το πρόβλημα, 

όπως οι γονείς. Μη λέμε τώρα πράγματα ότι συνδιοικούμε. Πότε συνδιοικήσαμε 

μαζί και πότε συναποφασίσαμε κιόλας; Οταν .. καν να κουβεντιάσουμε θέματα 

και ολοκληρώνω τις προτάσεις, τρία πράγματα.  

 Πρώτον, να μπει μπροστά η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Συλλόγους, 

τους φορείς και τους μαθητές και να διεκδικήσουνε να πληρωθεί η μεταφορά 

των μαθητών από την Περιφέρεια και το κράτος, ούτε βήμα πίσω απ' αυτό το 

αίτημα. Δεύτερον, για όσο καιρό χρειαστεί να λυθεί το πρόβλημα, να αναλάβει 

ο Δήμος την δωρεάν μεταφορά των μαθητών με τον δικό του δημοτικό στόλο. 

Ακούστε τι λέω όμως. Παραδείγματος χάρη: στις Αφίδνες και στο Καπανδρίτι 

έχουμε 2 οχήματα, τα οποία κάνουνε μια μεταφορά μαθητών προς το σχολείο. 

Υπάρχει ένα πρόβλημα που σήμερα, στην περιοχή τη συγκεκριμένη, με το 

Μικροχώρι και τον Βαρνάβα, που κατεβαίνουν πολλά παιδιά και αυτά στο 

σχολείο της περιοχής. Θα μπορούσε για μικρό χρονικό διάστημα αυτά τα 

οχήματα τα οποία είναι έτοιμα για να μεταφέρουνε μαθητές να βοηθήσουνε 

στη μεταφορά των μαθητών από τον Βαρνάβα και το Μικροχώρι προς το 

σχολείο. Και τρίτον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ενα παράδειγμα έφερα, φαντάζομαι ότι κατά τόπους θα υπάρχουν 

και άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Τρίτον, 

να αποζημιωθεί, να αποζημιώσει οικονομικά στο ακέραιο γονείς και μαθητές ο 

Δήμος για τα χρήματα που έχουν καταβάλλει μέχρι την επίλυση του 
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προβλήματος, στο ΚΤΕΛ και να ζητήσει τα λεφτά από την περιφέρεια. Οχι να 

πληρώσει ο Δήμος και μετά να τα ζητήσει ανταποδοτικά μέσα από τα τέλη και 

τους φόρους από τους δημότες. Να διεκδικήσουμε όπως είμαστε εδώ, όλοι μαζί 

τα λεφτά να .. από την περιφέρεια. Τώρα ρωτάτε και τέλος, τρεις προτάσεις, 

αυτές είναι Πρόεδρε, καταγράφηκαν στα πρακτικά, αν ρωτάτα αν λεφτά 

υπάρχουνε, βεβαίως λεφτά υπάρχουνε, λεφτά για τους μαθητές και τους 

εργαζόμενους δεν υπάρχουνε. Λεφτά για ανώνυμες εταιρείες, έτσι; λεφτά για 

μεγαλοκαρχαρίες μια χαρά υπάρχουνε. 

 Αυτά και ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν σας ερμηνεύω σωστά κ.Χασιώτη, συζητάτε κινητοποιήσεις απ' 

όλους με μπροστάρη το Δήμο. Ο Δήμος να αναλάβει τη μεταφορά των 

μαθητών για μικρό χρονικό διάστημα και καταβάλλοντας τα χρήματα, μετά να 

τα ζητήσει από την περιφέρεια. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και βεβαίως το πρώτο αίτημα που βάλατε, μπροστάρης ο Δήμος 

μαζί με του φορείς για να διεκδικήσουν τα χρήματα από το κράτος και από την 

περιφέρεια. Στο τρίτο, να αποζημιώσει οικονομικά όσους χρησιμοποιούν το 

ΚΤΕΛ σήμερα μέχρι τη λύση του προβλήματος, όσο διάστημα διαρκέσει αυτό, 

και βεβαίως να πάμε να διεκδικήσουμε από την περιφέρεια τα χρήματα αυτά 

γιατί τα χρήματα υπάρχουν στην περιφέρεια. Συγκεκριμένες προτάσεις 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινιστικό είναι, νομίζω νομικό είναι το θέμα.  

 Ορίστε κ.Κυριακού.   

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Καλησπέρα. Ηθελα να δώσω κάποιες τεχνικές διευκρινίσεις σε 

σχέση με το νομικό πλαίσιο. Η εγκύκλιος η οποία ισχύει, η Κοινή Υπουργική 
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Απόφαση μάλλον, η 35415, που όλοι αναφερόμαστε σ' αυτήν, όπως είπε πολύ 

σωστά ο κ.Κιούσης προηγουμένως, έχει επισυναπτόμενο στο παράρτημα της 

έναν μαθηματικό τύπο, με τον οποίο έγινε η αρχική μελέτη που συνέταξε ο 

Δήμος το 2011. Είναι γνωστό γιατί δεν έγινε ο διαγωνισμός, γιατί κανείς δεν 

ήθελε να δώσει προσφορά, γιατί  δρομολόγια και τα έχω μπροστά μου αν τα 

θέλετε, των 200 ευρώ τα κοστολογεί με 25 ευρώ. Ταξί, όπως είπε και ο 

Δήμαρχος, των 30- 40 ευρώ τα κοστολογεί με 8 ευρώ. Διαπράματευση επί 

διαπραγματεύσεως, κανείς δεν ήρθε, δόθηκε η λύση προσωρινά πέρσι με την 

μετάθεση περιφέρειας. Φέτος το καλοκαίρι, πήγαμε ξανά με την ΚΥΑ, την 

αρχική, η οποία ορίζει ότι το πρώτο που μπορείς να κάνεις, είναι να κάνεις 

μεταφορά με δημόσια συγκοινωνία και σαν τέτοια θεωρεί το ΚΤΕΛ.   

 Εδώ να τονίσω ότι τα χρήματα, είτε η συγκοινωνία των μαθητών, η 

μεταφορά, γίνει με ΚΤΕΛ, είτε με κόστος του Δήμου, είτε με συμβάσεις με 

λεωφορειούχους, το κόστος καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε 

καμία περίπτωση ο Δήμος δεν εκταμιεύει χρήματα από τα δικά του, από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για να πληρώσει  τις μεταφορές των μαθητών. 

Ηρθαμε λοιπόν όλο το καλοκαίρι σε επαφή με το ΚΤΕΛ, με σκοπό να κάνουμε 

δημόσια συγκοινωνία, να μπούνε επιπρόσθετες γραμμές, που θα 

εξυπηρετούσαν και κοινό, αλλά και κυρίως όλους τους μαθητές. Φτάσαμε στο 

τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης με το ΚΤΕΛ και εδώ έχω όλο το φάκελο, 

με τα δρομολόγια, με τις στάσεις, με τα χιλιόμετρα, με τους μαθητές, έχουμε 

και χάρτες στην τάξη με την Τεχνική Υπηρεσία του ΚΤΕΛ, μπορείτε να τα 

πάρετε αν θέλετε, με τις στάσεις, και φτάσαμε ένα βήμα πριν την υπογραφή 

της σύμβασης. Με τη σύμβαση αυτή, οι μεταφορές θα πληρώνονταν στο 

κόστος του 50%, αυτό που είπε ο κ.Δήμαρχος, όχι από το Δήμο όμως, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Ο μαθητής δεν θα επιβαρυνότανε ούτε με 1 λεπτό. 

Στις 28 Αυγούστου, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ένα δελτίο τύπου του 

κ.Στυλιανίδη, του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο μας έλεγε, ότι επειδή οι 
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Δήμοι δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν τους διαγωνισμούς τους 

ανεφάρμοστους, αυτούς τους διαγωνισμούς εννοούσε, μετέθετε την 

αρμοδιότητα στις περιφέρειες.  

 Ακόμα και σήμερα αυτή η ΚΥΑ για την οποία μιλάμε, ισχύει. Ο λόγος που 

δεν κάναμε διαγωνισμό ήτανε ότι δεν υπήρχε κανένας μεταφορέας που 

σεβόταν τον εαυτό του και τις απαιτήσεις τις σημερινές με το πετρέλαιο στο 

1,60, να έρθει να δώσει προσφορά. Από τους 325 Δήμους περίπου της χώρας, 

σας πληροφορώ ότι μόνο 25 κατάφεραν να υπογράψουν συμβάσεις και αυτές 

οι συμβάσεις αφορούσαν Δήμους που ήτανε σε αστικό ιστό, στα μεγάλα 

κέντρα, και κυρίως με σχολεία με ειδικές ανάγκες που είχανε περισσότερο 

ποσοστό και μεγαλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν έχει λυθεί το 

πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Οσον αφορά τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα περαιτέρω, θέλω να σας τονίσω ότι δεν μπορεί να 

γίνει καμία μεταφορά μαθητών εκτός του πλαισίου της ΚΥΑ, η οποία ΚΥΑ ισχύει 

και με την 5.9., την άλλη ΚΥΑ που είπατε και μ' αυτήν ισχύει πάλι, καμία 

μεταφορά μαθητών λοιπόν δεν μπορεί να γίνει εκτός του πλαισίου της ΚΥΑ. Το 

μόνο που μπορεί να γίνει, είναι να εκμισθώσει κανείς λεωφορεία ως εκδρομικά, 

αλλά είναι εντελώς παράδοξο, απ' ότι τουλάχιστον το ψάξαμε, να μπορέσεις να 

πας στην Επίτροπο με ένα ένταλμα και με τιμολόγια κάθε μέρα εδρομή. Αυτό 

λοιπόν το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι.  

 Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε κάποιες επιμέρους περιοχές, που πολλοί 

αναφερθήκατε, χρησιμοποιούνται κάποια λεωφορεία που ήδη υπήρχαν. Τα 

λεωφορεία δεν επαρκούν. Εχουμε 22 δρομολόγια εκτός των δρομολογίων που 

γινόντουσαν από κάποια ίδια μέσα του Δήμου. Κατά συνέπεια με 2 δρομολόγια 

επιπλέον, με 2 λεωφορεία, δε λύνεται το πρόβλημα πουθενά. Επιπρόσθετα δε, 

η εν λόγω ΚΥΑ λέει, ότι τα ίδια μέσα των Δήμων θα πρέπει κατά 

προτεραιότητα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν για 
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μεταφορά μαθητών των σχολείων με ειδικές ανάγκες, στη συνέχεια για 

μαθητές α' βάθμιας εκπαίδευσης και στο τέλος για μαθητές β' βάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτό το λέω γιατί έχει γίνει ολόκληρο θέμα με το Καπανδρίτι, 

έχει μείνει η μεταφορά όπως έγινε, για να μην πειραχθεί, διότι αν αυτό 

μεταβληθεί και πάμε σε επέκταση δρομολογίων, θα έχουμε άμεσα καταγγελίες 

από συγκεκριμένους λεωφορειατζήδες, αν θέλετε να σας πω και τα ονόματα, 

μόλις κλείσω, γιατί μπαίνουνε πλέον μέσα στο χωράφι τους, μέσα στο 

δρομολόγιο το οποίο αυτοί κάνουν απεργία. Αυτό μας έχει ήδη τονιστεί 

επανειλημμένα. Αν λοιπόν γίνει καταγγελία για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, 

θα αναγκαστεί ο Δήμος μετά να εφαρμόσει την ΚΥΑ, που σημαίνει ότι τα 

συγκεκριμένα λεωφορεία θα πρέπει να παύσουν να κάνουν τα δρομολόγια 

αυτά και να χρησιμοποιηθούν σε μεταφορές μαθητών Δημοτικού ή σχολείου με 

ειδικές ανάγκες, κάτι το οποίο κανείς δε θέλει να γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κυριακού. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, να μου επιτρέψετε να μη συμφωνήσω με το σκεπτικό σας, και 

με του κ.Δημάρχου και με την ανάλυση του κ.Κυριακού. Θέλω να πω το εξής, 

πρώτον, δεν απαντήθηκε ποτέ γιατί δεν μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε 

μελέτη και να δημοπρατήσετε, έπρεπε πρώτα να κάνετε μελέτη να 

δημοπρατήσετε, να βγει άγονος ο διαγωνισμός, αυτό που δεν κάνατε δηλαδή, 

αυτό που έγινε αλλού, ας πούμε η Παλλήνη, μίλησα με την υπεύθυνη 

Αντιδήμαρχο και μου είπε, εμείς δημοπρατήσαμε, αλλά ο διαγωνισμός βγήκε 

άγονος. Ομως οι διαδικασίες που μπήκατε να' ρθείτε σε συνεννόηση με το 

ΚΤΕΛ, καλά κάνατε, όμως έπρεπε πρώτα να είχατε δημοπρατήσει τουλάχιστον 

μια φορά, να είχε βγει άγονος ο διαγωνισμός, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω 

κ.Κυριακού, λοιπόν, τώρα, το ποιος θέλει να έρθει, το ποιος δε θέλει να έρθει, 

είναι μια ιδιαίτερη ανάγκη. Εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. Λέει, με ίδια 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

52 

μέσα των Δήμων. Εχουμε νομίζω γύρω στα 8 μηχανήματα που έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν μεταφορά μαθητών. Εχουμε πούλμαν, έχουμε και τα 

λεωφορειάκα που τα έχουμε για τη δημοτική συγκοινωνία, νομίζω έπρεπε να 

βοηθήσουνε σε ειδικές περιπτώσεις.  

Αρα, γύρω στα 15 περίπου δρομολόγια χρειαζόμασταν ακόμα.  

 Δε μιλάμε να λύσουμε για ένα ολόκληρο έτος το πρόβλημα, ούτε, το 

είπαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορούμε μ' αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαστε 

η Περιφέρεια, όμως είμαστε ένας Δήμος που θέλουμε να βοηθήσουμε τους 

πολίτες μας. Τι σας είπαμε από την πρώτη στιγμή εμείς. Μπείτε σε μια 

διαδικασία, με τις τιμές, τις μικρές, που δίνει, να κάνετε μια ανάθεση έτσι ώστε 

να λύσουμε τα υπόλοιπα δρομολόγια εκ των έσω. Δηλαδή, αυτά που μπορεί να 

κάνει ο Δήμος να τα κάνει ο Δήμος και τα υπόλοιπα να τα κάνουμε μια μικρή 

ανάθεση με μέσα στη σύμβαση να λύνεται αυτή η σύμβαση, η μεταξύ μας, με 

έναν ιδιώτη, ακριβώς την ημέρα που θα δοθεί ή ο διαγωνισμός ή θα δοθεί λύση 

από την Περιφέρεια. Οπως αυτό ακριβώς έλεγε και η Περιφέρεια.  Η 

Περιφέρεια και η ΚΥΑ γράφει το εξής: ότι ο Δήμος θα κάνει δημοπρασία και αν 

δεν έχει βρει ο Δήμος τη λύση, θα έρθει η Περιφέρεια για όσο διάστημα δεν 

υπάρχει λύση. Επειδή όμως οι Δήμοι δεν βρήκανε τις λύσεις ανέλαβε η 

Περιφέρεια πάλι και θα το κάνει μέχρι το καλοκαίρι. Δεν θα το κάνει συνέχεια. 

Θα το κάνει μέχρι το καλοκαίρι φέτος. Πάλι το μπαλάκι θα ξαναέρθει στους 

Δήμους και λογικά πρέπει να έρθει στους Δήμους να το λύσει το πρόβλημα ο 

Δήμος.  

 Τώρα, για να μη λέμε λόγια του αέρα, λέμε το εξής: εγώ προσωπικά 

επικοινώνησα με την Επίτροπο, την κα Ράλλη και της είπα το εξής, δεν 

μπορούμε να πάμε τα παιδιά στο σχολείο, δεν υπάρχει σύμβαση, υπάρχει 

πρόβλημα, να νοικιάσουμε μερικά πούλμαν, να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Η 

δαπάνη θα είναι επιλέξιμη; Οταν κ.Δήμαρχε έχετε μια ομόφωνη απόφαση, όταν 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  53 

έχετε καταγεγραμμένο το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τους μαθητές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι απάντηση δόθηκε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι απάντησαν; Αν επιτρέπετε, γιατί λέτε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας απαντήσω κ.Πρόεδρε. Η απάντηση είναι, φέρτε το ένταλμα 

και θα δούμε. Απαντάω λοιπόν εγώ, ότι δεν είναι δυνατόν μια δαπάνη η οποία 

είναι για αρμοδιότητα μας, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, όπως είπε και ο 

κ.Οικονόμου, η αρμοδιότητα είναι σε μας, δεν την έχει πάρει κανένας, η 

δαπάνη δηλαδή, αν την προηγούμενη εβδομάδα που σας λέγαμε, κάντε 

Συμβούλιο, όταν ήρθα στο γραφείο σας, κάνατε μια ανάθεση σε 10 πούλμαν, η 

δαπάνη ήταν επιλέξιμη γιατί ήταν του Δήμου, έως την ημέρα που θα έδινε 

λύση η Περιφέρεια. Τότε λύναμε τη σύμβαση και προχωράγαμε. Ομως 

κ.Δήμαρε στενοχωρήθηκα με κάτι άλλο. Μιλήσατε για τα χρήματα και τώρα για 

να καταλάβουν και οι πολίτες, μιλάμε για 20- 30.000, 40.000, δε μιλάμε για 

παραπάνω για 1 μήνα. 50.000; Δε μιλάμε για παραπάνω για 1 μήνα. Κύριε 

Δήμαρχε και μιλήσατε για τακτικά. Κύριε Δήμαρχε, είτε τακτικά, είτε έκτακτα 

ανειδίκευτα, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι χρήματα του Δήμου.  

 Σήμερα, σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνετε 253.000 για όμβρια, 

310 για μια πλατεία, 267 για ένα πεζοδρόμιο στις φυλακές, 413 για να φτιάξετε 

πλαστικό τάπητα στη Μαλακάσα, μια Δημοτική Αρχή λοιπόν, από τα τακτικά, 

τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή που έχετε εδώ, μαζεύετε μαζί με τα πολιτιστικά 

που δε θέλετε να το ακούτε και με τους ειδικούς συμβούλους για να κάνουνε 

150.000 μερικές τροποποιήσεις και τεχνικά δελτία, είναι γύρω στο 1.500.000. 

Δαπάνες και άλλες είναι. Μας φέρατε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, επειδή δευτερολογείτε, βοηθήστε με, ποια είναι η 

τελική σας πρόταση για να καταγραφεί. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Να βοηθήσω, να βοηθήσω. Λοιπόν, η δική μας η πρόταση εφόσον 

ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι αρμοδιότητα των Δήμων, κακώς διαβάσατε 

την παρ. 3, η παρ. 3 λέει για δρομολόγια καινούργια, έρχεται η Περιφέρεια. 

Λοιπόν, αν υπάρχει καινούργιο δρομολόγιο, να έρθει η Περιφέρεια να το 

αναλάβει από αύριο το πρωί και μάλιστα, εγώ μιλήσα και με την κα .., την 

Αντιπεριφερειάρχη και μου είπε, ότι σε περίπτωση που υπάρχει νέο δρομολόγιο 

να μιλήσω με συγκεκριμένη περιφερειακή σύμβουλο που ασχολείται, έχω και 

γραμμένο το όνομα της, για να μπορέσει να το βάλει επείγον, να λειτουργήσει. 

Λοιπόν, η δική μου η πρόταση λοιπόν είναι ως εξής: για λίγο χρονικό διάστημα 

για να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι μαθητές, αυτά τα 10- 15 δρομολόγια που 

είναι στον αέρα, τα υπόλοιπα τα καλύπτει ο Δήμος και καλώς κάνει ο Δήμος, 

και κανείς δεν είναι εναντίον σας σ' αυτό, είναι το λογικό, για να μην είναι τα 

παιδιά στο δρόμο, να τα καλύψουμε εμείς. Το χρηματικό αυτό ποσό θα το 

πάρουμε και πίσω από το Υπουργείο αλλά και να μην το πάρουμε κ.Δήμαρχε, 

50.000 και 60.000, σήμερα έχετε μόνο 700- 800.000 και, για έργα που είναι 

ίσως και όχι πρώτης προτεραιότητας.  

 Γι' αυτόν το λόγο λοιπόν προτείνω, σύσσωμα να πάρουμε μια απόφαση, 

μέσα με την τεχνική μελέτη που έχει και ο κύριος ειδικός σύμβουλος σας και να 

κάνουμε μια ανάθεση. Εγώ προσωπικά μίλησα με την κα Ράλλη. Δε θα .. 

διαφορετικά. Και αν θέλετε, πριν ξεκινήσουμε τη σύμβαση, να πάμε στην κα 

Ράλλη και να της αναθέσουμε το γεγονός. Τα παιδιά πάνε με ωτο-στοπ, είναι 

στους δρόμους. Η πρόταση είναι να κάνουμε την προσπάθεια για το καλό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, να απαντήσω λίγο. Το σχέδιο νόμου, το 

καινούργιο που κατατέθηκε και θα ισχύει σε μια μέρα, είτε σε 5 μέρες .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ισχύει όταν θα γίνει ΦΕΚ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δε λέω; Κατατέθηκε, είναι εγκεκριμένο από όλο το 

Υπουργικό Συμβούλιο, διαβάζω, εκτός από τους αρμόδιους Υπουργούς, λέει 

στο άρθρο 9ο, οι Περιφέρειες δύναται να εγγράφουν πίστωση, να 

δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία 

της μεταφοράς των μαθητών, οι Περιφέρειες, να προετοιμάζουν, του σχολικού 

2013 - 2014. Πράγματα που δεν είπατε προηγουμένως, τα είπατε αντίθετα. 

Από τώρα, τους λέει, μπορούν να παρεμβαίνουν για να οργανώνουν τη 

μεταφορά μαθητών το '13, το '14, και πριν από την 1.7. του 2013, οι 

Περιφέρειες. Είναι απόφαση πολιτική, το λέω αυτό να αποδειχθεί, ότι η 

αρμοδιότητα έχει δοθεί εκεί και αύριο έχω ραντεβού με την κα Ράλλη και αύριο 

έχω ο ίδιος ραντεβού με την κα Ράλλη, σήμερα την πήρα τηλέφωνο, να πάω 

εκεί, σας λέγω το εξής: ότι ο Επίτροπος, το θα δούμε της Επιτρόπου, είναι 

99%, άμα διαβάσει, θα ασχοληθεί και θα διαβάσει τις νομολογίες, ότι θα βρει, 

ένα να βρει, αν αναλαμβάνεις εσύ να τα πληρώσεις από την τσέπη σου, σε 

περίπτωση που δεν τα εγκρίνει η Επίτροπος και βρούμε λεωφορειατζήδες με 

χύμα, με διαφορετικές τιμές που λέει η ΚΥΑ και όλα αυτά τα πράγματα, δε 

γίνονται στην πράξη. Είναι στον αέρα, αρμοδιότητα 100% αλλού ..  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Οικονόμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια προσπάθεια νοοτροπίας Κοινοτικής, που σήμερα δεν 

περνάει με τίποτε. Θα μπορούσε να το κανει η Μαλακάσα τότε, όταν μέχρι 

6.000 ευρώ απευθείας ανάθεση δεν υπήρχε πουθενά έλεγχος, ούτε Επίτροπος, 

ούτε τίποτε. Τότε, ναι. Τώρα, 99,9% η Επίτροπος θα.. Δεν μπορεί να 

υπογράφει η Επίτροπος παράτυπα, παράνομα εντάλματα, με τίποτε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

56 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εγώ χρησιμοποιώ την πρόταση σου, την απάντηση σου, ότι 

είπε θα δούμε. Το θα δούμε σημαίνει θα το ψάξω. Οχι, τα λεφτά θα πάμε εμείς. 

Οχι, θα δώσουμε .. Το ένταλμα πάει στην Επίτροπο, αφού έχει γίνει η δουλειά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Οικονόμου θέλει να μας ενημερώσει πάνω στο θέμα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, αύριο μπαίνει στην επιτροπή, στην ολομέλεια 

είναι την άλλη εβδομάδα. Σημαίνει ότι ΦΕΚ θα πάρει μετά από, δηλαδή θα 

φύγει και ο Νοέμβριος. Μέχρι να, μέχρι και απευθείας ανάθεση να πάνε οι 

Περιφέρειες και απευθείας ανάθεση να πάνε οι Περιφέρειες, δεν θα μπορέσει 

να λειτουργήσει το ζήτημα πριν τον Γενάρη. Τον Γενάρη να περιμένετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βουλευτά μου, αυτό .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δύο μήνες .. Ολη η συζήτηση, ένα λεπτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, συγνώμη. Μπορεί να ξεκινήσουνε τα λεωφορεία αύριο 

το πρωί, άμα συμφωνήσουνε τα λεφτά να μπούνε στην τράπεζα. Με το 

προηγούμενο, με τις 5.9. την ΚΥΑ. Εάν.. Είναι στη διαδικασία τώρα, η 

Περιφέρεια μιλάει από το πρωί με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ των πούλμαν.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν μπούνε τα λεφτά στην τράπεζα που ζητάνε τα 

συγκεκριμένα, ξεκινάνε αύριο το πρωί οι .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, όχι, γιατί πρέπει να .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινάνε με την προηγούμενη ΚΥΑ. Αυτή την πληροφορία έχω. 

Τετάρτη ξεκινάμε, άμα τους δώσουν τα λεφτά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δήμαρχε, ούτως ή άλλως ή ένας μήνας ή δύο μήνες, θα 

υπάρχει ένα κενό. Εκεί, αυτό πρέπει να καλύψει ο Δήμος. Τον ένα ή δύο μήνες. 

Ε καλά τώρα, αυτό είναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι περιμένουμε άμεση λύση, άμεση.  
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να πω κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. Να ενημερωθεί το Σώμα ότι στην αίθουσα 

προσήλθε και ο κ.Γιασημάκης. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, κατ' αρχήν πρέπει πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια 

στους γονείς διότι, και τα παιδιά τους, που τα έμαθαν να διεκδικούν, και τους 

δασκάλους τους, που τα έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματα τους με 

αξιοπρέπεια και μας έδωσαν ένα μάθημα δημοκρατίας σήμερα, το πως να 

διεκδικούμε τα δικαιώματα μας. Ομως Δήμαρχε, το να κατεβάζουμε κάθε μέρα 

μέχρι ξέρω εγώ 1, 2 μήνες που θα περάσει στην Περιφέρεια η απόφαση για να 

έχουμε μεταφορικά μέσα, ε, αυτό δεν είναι λύση, έτσι; Δεν μπορούμε να 

κλείσουμε τα σχολεία και να κατεβάσουμε κάθε μέρα μέχρι που να πετύχουμε 

δηλαδή την μεταφορά των παιδιών. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και ως Δήμος τέλος πάντων Ωρωπού να δώσουμε μια προσωρινή 

λύση. Λοιπόν, όπως μεταφέρονται, όπως το είπαμε τα παιδιά μέχρι τώρα, 

προσωρινά, έστω 1 μήνα, όσο χρειαστεί, για να μπορέσουμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως και να συντονιστούμε. 

Αυτό είναι. Αν θέλουμε να συντονιστούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί, θα 

πρέπει να δώσουμε μια λύση. Δεν μπορεί να φύγουν οι γονείς εδώ πέρα και να 

τους πούμε εμείς ότι ξέρετε, το πρόβλημα σας θα περιμένουμε να λυθεί όταν 

θα εγκριθεί από την Περιφέρεια. 

 Λοιπόν, ένα μέτρο είναι αυτό που σας λέω. Ακούστε τα λοιπόν. Ενας 

τρόπος είναι αυτός, τα λεωφορεία που έχει ο Δήμος να τα χρησιμοποιήσει για 

την μεταφορά. Εξάλλου εδώ μιλάμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς .. Μισό λεπτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει κανένα λεωφορείο που δε χρησιμοποιείται στο Δήμο;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Αυτά που έχουμε .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. μαζέψει τα παιδιά από τις Αφίδνες και τα πάει στο Καπανδρίτι 

στις 8:15.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, μπορεί όμως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να πάει στον Βαρνάβα μετά και να φέρει τα παιδιά να τα.. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σας παρακαλώ. Να με αφήσετε να ολοκληρώσω κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, πόσα .. ; Περιμένετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποιούνται όλα τα λεωφορεία του Δήμου για τις 

συγκοινωνίες .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά δεν με ακούτε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Οικονόμου, δεν έχετε το λόγο. Σας 

παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ δεν έχω διακόψει και θέλω και εσείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, για να σας προστατέψω το λέω. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι λοιπόν .. Από κανέναν. Δε χρειάζεται να υπάρχει διακοπή. 

Λοιπόν, από την άλλη, όπως είπαμε, λεωφορεία του Δήμου, αυτά που 

μετακινούνται, μπορεί να κάνουν και κάποιο πιο νωρίς δρομολόγιο να 

καλύψουν και κάποιες ανάγκες. Εδώ δε μας.. Υπάρχουν και τα leasing τα 

αυτοκίνητα τα οποία κινούνται εδώ μέσα στο Δήμο, τα λεωφορεία, τα οποία 

και αυτά μπορεί να καλύψουνε κάποιες ανάγκες. Λοιπόν, δε μας έχετε πει 

ακόμα και πόση είναι αυτή η ανάγκη που έχουμε μεταφοράς με τα ΚΤΕΛ και 
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πόση είναι αυτή η, τα οικονομικά μέσα που χρειάζονται για να καλυφθεί αυτή η 

ανάγκη μεταφοράς πόσων μαθητών στα σχολεία τους. Δεν είναι δύσκολα 

νομίζω τα πράγματα. Να μην τα δυσκολεύουμε εμείς ακόμα περισσότερο, αλλά 

να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις, τις πιο εύκολες δηλαδή και με ευελιξία 

ώστε να ικανοποιήσουμε το αίτημα εδώ για την μεταφορά των παιδιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε για να μη λεχθεί και από 

άλλους αυτό το πράγμα. Εάν θέλετε οποιαδήποτε .. που υποστηρίζετε ότι 

υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα της Επιτρόπου να πάρουμε την αρμοδιότητα 

να την εξασκούμε εμείς κατά μέρος ή οτιδήποτε προτάσεις λέτε, για να μην 

θεωρηθεί στον κόσμο και κάνουμε πολιτική και είμαστε αντίθετοι, εάν 

αναλαμβάνετε την ευθύνη συνεργασίας με την Επίτροπο ή οτιδήποτε άλλο 

προτάσεις, σας τη δίνω εν λευκώ να' ρθείτε εκεί να το λύσουμε και να είστε 

υπεύθυνοι όμως, να συνυπογράψουμε. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοια 

πράγματα; Μα είναι δυνατόν να λέμε, λύστε το πρόβλημα με αρμοδιότητα του 

άλλου, η Επίτροπος θα σου δώσει λεφτά; 50.000 ευρώ που θέλουμε ένα μήνα; 

Και θα τα εκταμιεύσει η Επίτροπος; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε να αναλάβουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, μην διακόπτετε τώρα. Αν θέλετε, να σας δοθεί 

ο λόγος. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτό, δε μας έχει γίνει ένας προϋπολογισμός. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και πόσα παιδιά μετακινούνται και τι χρήματα χρειάζονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, ολοκληρώσατε τη θέση σας.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδιακασίας, ορίστε. Σας ακούω κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τελειώνει η δευτερολογία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, νομίζω δεν με καταλάβατε. Νομίζω δεν με 

καταλάβατε και ερχόμαστε στα ίδια επειδή θέλουμε να πούμε τα ίδια. Κυρία 

Βαρνάβα, για να δώσω επιπλέον πρόχειρες λύσεις με ιδιωτικά λεωφορεία τώρα, 

θα πρέπει αυτά τα λεωφορεία κατ' αρχάς.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ. Κύριε Οικονόμου, αφήστε να.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο; Ποιο; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τα δύο λεωφορεία του Καπανδριτίου, που είπαμε κάνουν τα 

δρομολόγια Αφιδνών και Πολυδενδρίου. Αυτά φέρνουν τα παιδιά κάθε μέρα 

στο Καπανδρίτι. Λοιπόν, μπορούνε να ξεκινήσουνε ένα τέταρτο πιο πριν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα μιλάμε τώρα για μια περίπτωση, εγώ σας μιλάω συνολικά.  

ΠΑΝΤΟΣ: Δήμαρχε, Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μα άμα λυθούνε κατά τόπους θα δούμε και τι περισσεύει για 

τους.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κυρία Βαρνάβα 

ευχαριστούμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, είναι και δύο λεωφορεία, έτσι; που .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα κάνουμε δύο ταχύτητες μαθητές, οι άλλοι να έρχονται 

10:00 η ώρα το μεσημέρι να κάνουνε μάθημα και θα λέμε ότι κάνουμε 

μεταφορά; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, να προχωρήσουμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί της διαδικασίας κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σαν εισηγητής έβαλα πρόταση συγκεκριμένη. Η διαδικασία λέει θα 

πάρει θέση το Σώμα και αν υπάρχουν άλλες προτάσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω κ.Χασιώτη, απλά περιμένω .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και κάτι δεύτερο, αν είναι δυνατόν, έχουμε εδώ πέρα Συλλόγους 

και Συνομοσπονδίες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επ' αυτού θα ψηφίσει το Σώμα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι. Εχουμε στην Ομοσπονδία έχουμε κινητοποιήσεις Πέμπτη και 

Παρασκευή. Δύο λόγια για την Συνομοσπονδία. Είναι καλό, στέκεται στους 

αγώνες μπροστάρηδες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφίσει το Σώμα και μετά θα γίνει αυτό.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν ένα ζήτημα που ξεκινήσατε να, το μεγαλύτερο μέρος 

της ομιλίας σας ήτανε για τον "Καλλικράτη" και πραγματικά συμφωνούμε 

απόλυτα ότι ο "Καλλικράτης" ήτανε η ταφόπλακα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

σε αντίθεση με αυτά που μας λέγατε άλλες φορές για το μεγάλο Δήμο και για 

τις αρμοδιότητες. Ο "Καλλικράτης"..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, όχι, όχι, κάνετε λάθος. Μη με 

χρεώνετε. Είπα, ο "Καλλικράτης" με τον τρόπο διαχείρισης των αρμοδιοτήτων 

και των χρημάτων είναι έτσι όπως το λέτε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ σας το λέω. Συνεχίζω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο "Καλλικράτης" σαν διοικητική δομή δεν φταίει αν δεν σου 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

62 

δίνουνε λεφτά και αρμοδιότητες. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ούτε και σαν διοικητική δομή, ούτε. Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν 

είναι του παρόντος και να μην το συζητήσουμε τώρα, ο κόσμος περιμένει να 

ακούσει .. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κ.Δήμαρχε, αυτό που σαφώς πρέπει να 

κάνουμε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που γίνονται, είναι 

πρώτα απ' όλα οι κινητοποιήσεις. Να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που θα 

γίνουνε για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που 

πρέπει να πιέσουμε να γίνει και όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για την 

χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να σας πω κάτι; Σας έχουνε κόψει 

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μας έχουνε κόψει 300.000.000 για το 2012 από 

τα έσοδα, από τους άμεσους φόρους, που ξέχασε ο Σαχινίδης να το περάσει 

στον προϋπολογισμό. Πόσες φορές το φέρατε εδώ πέρα να πάρουμε ένα 

ψήφισμα και να πούμε, διεκδικούμε τα 300.000.000 που μας οφείλει το 

κράτος, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Και άλλα. Εγώ λέω ένα παράδειγμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι μόνιμο αίτημα της ΚΕΔΕ τώρα και της ΠΕΔΑ .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 95 Δήμοι αυτήν τη στιγμή είναι σε χρεοκοπία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι μόνιμο αίτημα των συνδικαλιστικών μας οργάνων και 

πάνε μαζί όλοι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε Δήμος θα το λύσει αυτό; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να υπάρξουν 

περικοπές, γιατί όταν δεν πληρώνει τους λεωφορειούχους με τα περσινά, για 

τα περσινά δρομολόγια και τους κόβει και κατεβάζει και τις τιμές στην πράξη, 

θέλει να μην μεταφέρει τους μαθητές, θέλει να κόψει αυτό το κονδύλι, θέλει ο 

κόσμος, ο λαός να βάλει το χέρι στην τσέπη του και να μεταφέρει τα παιδιά 

του. Αυτή είναι η ισοτρία όλη. Επομένως εμείς που υποτίθεται είμαστε 
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εκλεγμένοι εδώ από τον λαό και πρέπει να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του, 

να είμαστε μπροστά σε κάθε κινητοποίηση. Ενα λοιπόν είναι αυτό και 

συμφωνώ με την πρόταση που γίνεται από την μεριά της εισήγησης. Δεύτερο 

θέμα, άμεσα και μέχρι να λυθεί το πρόβλημα όπως ειπώθηκε, γιατί αν πάει, δεν 

ξέρω, σήμερα θα πάει, αύριο θα πάει στην επιτροπή, η επιτροπή κάνει 2 μέρες, 

λοιπόν, μέχρι να πάει στην ολομέλεια να ψηφιστεί κλπ., θα φάει όπως είπαμε, 

μην τα ξαναλέμε.  

 Από εκεί και πέρα, άμεσα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, είτε με 

να μισθώσουμε λεωφορεία, είτε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα λεωφορεία που 

έχει ο Δήμος και του Καπανδριτίου και όπου αλλού έχουμε λεωφορεία, να 

μπούμε στη διαδικασία και υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ παρεμπιπτόντως, μας 

είπε ο κ.Κυριακού, ότι είχε γίνει συζήτηση με το ΚΤΕΛ και είχατε καταλήξει να 

κάνετε μια σύμβαση, γιατί δεν υπεγράφη στο τέλος αυτό; Και γιατί .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ούτε προκήρυξη υπήρχε αλλά και δεν ήρθε και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να συζητηθεί, γιατί μας ζητήσατε και τις ευθύνες, ότι εμείς λέει δεν 

έχουμε προτάσεις. Μα δεν μας ενημερώσατε, δεν ξέραμε τι γίνεται στο 

παρασκήνιο όλης αυτής της ιστορίας. Επομένως ξαναγυρνάμε, έχουμε λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτουμε κ.Πέππα τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οσον αφορά τις προτάσεις, για να καταλήξουμε, ένα με τις 

κινητοποιήσεις, δεύτερον, άμεσα, άμεσα να λυθεί με δική μας ευθύνη όσο 

χρειαστεί, 10 μέρες, 20 μέρες, 1 μήνα, να πάρουμε την ευθύνη κ.Δήμαρχε και 

όπως .. Οχι μόνο εμείς γιατί θα υπάρχουνε και άλλοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα 

που θα αναγκαστούν να κάνουν το ίδιο, να διεικδικήσουμε όλοι μαζί τα 

χρήματα αυτά να επιστρέψουνε στο Δήμο από την Περιφέρεια και συμφωνώ 

με τις προτάσεις που γίνανε από την εισήγηση.  
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ορίστε κ.Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Να δώσω μια διευκρίνιση σχετικά με την διαπραγμάτευση με το 

ΚΤΕΛ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Το πάτησα. Ακούγεται τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Μια διευκρίνιση σχετικά με την διαπραγμάτευση με το ΚΤΕΛ. Κατ' 

αρχάς, όπως είπα και πριν, ο λόγος που δεν έγινε διαγωνισμός είναι ότι 

σύμφωνα με την εγκύκλιο, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται, η 

διαδικασία μεταφοράς των μαθητών να ακολουθήσει κατά σειρά τα εξής 

στάδια: 1) Με δημόσια συγκοινωνία. 2) Με ίδια μέσα των Δήμων. Και 3) Με 

ανάθεση με βάση μελέτη και διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, στην καινούργια 

σχολική περίοδο ξεκινήσαμε εφαρμόζοντας το νούμερο α) της εγκυκλίου, 

δηλαδή τη δημόσια συγκοινωνία, δηλαδή τα ΚΤΕΛ. Δεύτερο θέμα, όταν γίνεται 

μια διαπραγμάτευση με το ΚΤΕΛ δεν μπαίνει Δημοτικού Συμβουλίου ή θέμα 

σύμβασης ή θέμα προκήρυξης. Πρώτα γίνεται η διαδικασία να δούμε αν 

μπορούμε να συμφωνήσουμε και στη συνέχεια θα ερχότανε σε θέμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου η συμφωνία αυτή καθ' αυτή, η έγκριση της και η 

έγκριση της υπογραφής σύμβασης με το ΚΤΕΛ. Στις 27.8., όπως είπα και πριν, 

όταν βγήκε το δελτίο τύπου του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο έλεγε ότι 

μεταθέτει την αρμοδιότητα στις Περιφέρειες, το ΚΤΕΛ σταμάτησε κάθε 

συζήτηση και υπαναχώρησε απ' αυτήν, διότι και το ΚΤΕΛ είχε πάρει συμβάσεις 

από την πρώην Νομαρχία και έκανε μεταφορές μαθητών το ΚΤΕΛ σαν ιδιώτης 

στην περιοχή του Βαρνάβα. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ναι, είναι ιδιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Είναι ιδιώτης, αλλά το αναγνωρίζει .. Οχι, όχι, το αναγνωρίζει η 

εγκύκλιος σαν δημόσια συγκοινωνία. Αν τη διαβάσετε θα δείτε τι λέει. Λοιπόν, 

εν πάση περιπτώσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, αφήστε να τελειώσει ο κ.Κυριακού. Σας 

παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Δε σας λέω τι λέει ο Νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Βελτανιώτη. Ηρθατε αμέσως να δημιουργήσετε 

προβλήματα στο Συμβούλιο, δεν προλάβατε να μπείτε μέσα. Σας παρακαλώ 

τώρα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τα χρωστάω από προχθές, τα χρωστάω από προχθές. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω καμία πολιτική. Εγώ λέω τι λέει η 

εγκύκλιος. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έγινε καμία αναφορά στο ΚΤΕΛ και το 

ΚΤΕΛ στις 27.8. υπαναχώρησε και μας ενημέρωσε ότι εμείς δεν συνεχίζουμε τη 

συζήτηση, δεν υπογράφουμε κάποια σύμβαση, δεν προχωράμε διότι η 

αρμοδιότητα φεύγει από σας και πάει στις Περιφέρειες. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κυριακού.  

 Κύριοι συνάδελφοι, ενημερώνουμε ότι στο Σώμα προσήλθε ο 

κ.Βελτανιώτης και ο κ.Ρούσσης.  

 Κύριε Δέδε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συζήτησης. Πάμε τώρα 

πλέον σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Γενώνται ερωτήματα όμως από την τοποθέτηση .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό. Από την τοποθέτηση του κ.Κυριακού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Δηλαδή κάνετε διαπραγματεύσεις με το ΚΤΕΛ και κατόπιν θα' ρθείτε 

να ψηφίσετε .. Ενα λεπτό κ.Πρόεδρε. Μα είναι σημαντικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε για ένα τεχνικό θέμα καθαρά ο κ.Κυριακού. Η εισήγηση 

είναι δεδομένη της αντιπολίτευσης, την οποία εκπροσωπεί σήμερα ο 

κ.Χασιώτης. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να γίνεται στο παρασκήνιο όμως 

διαβουλεύσεις ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γίνονται τίποτα στο παρασκήνιο κήριε .. 

ΔΕΔΕΣ: Μα μας είπε ότι φτάσατε στο παρά ένα να υπογράψετε σύμβαση με το 

ΚΤΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν υπογράφτηκε.  

ΔΕΔΕΣ: Μα αυτό έχει σημασία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, σας ευχαριστούμε. 

ΔΕΔΕΣ: Η διαδικασία δεν μετράει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε. Κύριοι συνάδελφοι .. 

........: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, δεν είναι της αντιπολίτευσης, είναι του 

κ.Χασιώτη η εισήγηση. Αν θέλουμε θα την ψηφίσουμε, αν θέλουμε δεν θα την 

ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον κανονισμό προβλέπεται, ο υπογράφων, ο κ.Χασιώτης το 
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έφερε το θέμα και την εισήγηση. 

........: Ακριβώς, δεν είναι της αντιπολίτευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε καμία άλλη διαδικασία για να αποφασίσει το Συμβούλιο; 

Οποιος εισηγείται. Επ' αυτού δεν αποφασίζουμε; 

........: Βεβαίως. Διευκρινιστικά το λέω. Δεν είναι της αντιπολίτευσης, είναι του 

κ.Χασιώτη προσωπικώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει. Δεν την ψηφίζετε αν θέλετε. 

........: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση η δική μου την ακούσατε, μην την επαναλάβω. 

Θέλετε να την επαναλάβω την πρόταση; Ποια είναι η εισήγηση η δική μου, η 

πρόταση μου; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: .. μια σοβαρή ερώτηση εκ μέρους μου, μια και είμαι μέλος της β' 

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Είπατε ότι τα εντάλματα, ότι ελέγχεται η Σχολική 

Επιτροπή από τον Επίτροπο. Η Σχολική Επιτροπή δεν ελέγχεται από τον 

Επίτροπο, ελέγχονται, συγνώμη κ.Ηλιάσκο, ελέγχονται μόνο τα εντάλματα που 

αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Σχολική Επιτροπή δεν ελέγχεται. Να μη 

λέγονται ανακρίβειες. Αρα υπάρχουν τρόποι κ.Δήμαρχε αν θέλουμε να 

βοηθήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

68 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δημήτρη, το ένταλμα ξεχωριστά το καθένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, να προχωρήσουμε τώρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα δεν είναι, εγώ το είπα Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οι Σχολικές Επιτροπές για την επιχορήγηση που παίρνουνε, την 

επιχορήγηση, η επιχορήγηση περνάει από τον Επίτροπο και η επιχορήγηση 

είναι λειτουργικά ή επισκευαστικά. Εντάξει; Αυτό περνάει από τον Επίτροπο. 

Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς θα κάνουμε μια επιχορήγηση στις Σχολικές 

Επιτροπής η οποία θα λέει, μεταφορά μαθητών .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ωραία, εγώ θέλω να πω κάτι επειδή αυτό συζήτησα τώρα και 

έγινε και μια σκέψη, να πω κάτι εκτός μικροφώνου, γιατί δε θέλω να το πω στο 

μικρόφωνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα τώρα, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, είναι, κάτσε, με συγχωρείς. Οχι Πρόεδρε, μένουν 

εντυπώσεις, μένουν εντυπώσεις για κάποια πράγματα. Εγώ δεν κατηγορώ 

κανέναν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σίγουρο ότι οι Σχολικές Επιτροπές δεν μπορούν να κάνουν 

τέτοια δαπάνη, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, σε παρακαλώ, άκουσε με. Οχι, θα μπορούσε να γίνει 

κάτι, μέσα σε εισαγωγικά, παράνομο, για να εξυπηρετηθεί η κατάσταση, αλλα 

έχουμε πάει στα δικαστήρια γι' αυτά τα πράγματα. Από καταγγελίες 

λεωφορειούχων. Δημήτρη, έχουμε πάει στα δικαστήρια που μεταφέραμε τα 

παιδιά των Συλλόγων ή τα ΚΑΠΗ, γιατί παρανόμως, παλιότερα και επί Μέξη και 

επί Γαβριήλ, και γινόντουσαν καταγγελίες από τους λεωφοριούχους και είμαστε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  69 

στα δικαστήρια ακόμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεχόμαστε απειλές αυτήν τη στιγμή έντονες, να μην τα πούμε, 

ότι ακόμα και τα παιδιά που πάνε να παίξουνε μπάλα, που τα πάμε, μήπως δεν 

νομιμοποιούμαστε, από επαγγελματίες που τους παίρνουμε τη δουλειά. 

Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι έτσι, δώσαμε λεφτά .. να είναι μια σειρά 

νόμιμη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, οι προτάσεις που μπαίνουν σε ψηφοφορία 

προς το Σώμα, είναι, κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία του Δήμου όλων των 

φορέων, γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών. Ο Δήμος .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για να λυθεί το πρόβλημα από την Περιφέρεια και το κράτος. Να 

συμπληρωθεί Πρόεδρε. Να συμπληρωθεί στην πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για να λυθεί το πρόβλημα από την Περιφέρεια και το 

κράτος. Δεύτερον, δεύτερον, ο Δήμος να αναλάβει την μεταφορά, να 

οργανώσει την μεταφορά των μαθητών για μικρό χρονικό διάστημα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και να διεκδικήσει το κόστος μετά από την Περιφέρεια, μαζί με το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τρίτο είναι αυτό, λέτε, να ..  

 Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για όσο καιρό χρειστεί για να λυθεί το πρόβλημα. Να αναλάβει ο 

Δήμος δωρεάν την μεταφορά μαθητών με δικό του δημοτικό στόλο, ό,τι έχει 

στη διάθεση του και να διεκδικήσει το κόστος αυτό, γιατί ο Δήμος θα βάλει 

λεφτά για να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Από την Περιφέρεια. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το δεύτερο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τρίτον, για τα υπόλοιπα δρομολόγια να πληρώσει ο Δήμος και 
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διεκδικώντας μετά από την Περιφέρεια να αποζημιωθούν οι γονείς.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αποζημιώσεις στους γονείς γιατί έχουν πληρώσει μέχρι τη λήξη 

του προβλήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτές είναι οι προτάσεις κύριοι συνάδελφοι.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ναι, εν μέρει καλύπτεται. Ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και θα ήθελα και θα ήθελα κ.Πρόεδρε ονομαστική ψηφοφορία, 

ονομαστική ψηφοφορία θα ήθελα. Εχω το δικαίωμα σαν εισηγητής να ζητήσω 

ονομαστική ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι οι προτάσεις 3 κύριοι συνάδελφοι.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βγάλουμε μια κοινή πρόταση, σωστό, μια κοινή πρόταση. Η 

πρόταση η κοινή είναι η εξής: η πρώτη δε διαφωνεί κανένας, όλοι το είπαμε, 

κινητοποιήσεις Δήμου, Συλλόγων, φορέων, σχολείων. Εγώ θα πρόσθετα σε 

παρένθεση, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους Δήμους. Δεν ξέρω αν το 

δέχεστε. Αλλο να πάμε μόνοι μας, 100, 200, 300, άλλο σε συνεργασία με 

όλους τους Δήμους, σε συνεργασία και επικοινωνία για κοινή κάθοδο με τους 

υπόλοιπους Δήμους, όπως έγινε. Το δεύτερο είναι επιρρεπές για ψήφισμα, σας 

το λέω. Μπορούμε να το βάλουμε ως εξής: εάν μπορούμε να βρούμε την 

νόμιμη διαδικασία, ο Δήμος είναι διατεθιμένος για όσο χρονικό διάστημα 

εκκρεμεί να δώσει λεφτά.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν όμως βρεθεί η νόμιμη διαδικασία να πληρωθούνε οι 

άνθρωποι, να μπούμε στη διαδικασία. Ναι, συμφωνώ και στο δεύτερο, αλλά με 

την προϋπόθεση αυτή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε κ.Χασιώτη να .. ; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως την έδωσα την εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάμε στην Επίτροπο να ρωτήσουμε ό,τι θέλετε. Με τη 

δυνατότητα, αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, ναι ..  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε μου, σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές κ.Δήμαρχε. 

Κύριε Δήμαρχε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε πει πολλές φορές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε κ.Χασιώτη γιατί να μην μπει μέσα αν βρεθεί νόμιμη 

διαδικασία; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, αυτό, όπως είναι. Δεν παρανομεί. Οπως είναι κ.Πρόεδρε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βοηθήσει ο Δήμος προσωρινά με οποιαδήποτε νόμιμη 

διαδικασία.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμείς ψηφίζουμε, ο κ.Δήμαρχος δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζει ο 

κ.Δήμαρχος, εμείς ψηφίζουμε. Οπως είναι. Κύριε Πρόεδρε, ως έχει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ένταλμα θα το υπογράψω μόνο εγώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να διαφωνούν με το δεύτερο 

κ.Χασιώτη, γι' αυτό. Δεν είναι μια η πρόταση. Εκβιάζετε το Σώμα μ' αυτό. Είναι 

3 προτάσεις. Ηρεμήστε κ.Λέκκα, δε σας λέω τι να κάνετε. Εγώ 3 προτάσεις έχω 

εδώ. Είπα, ο κ.Χασιώτης, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Κάποιος .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Είναι μια πρόταση με 3 σκέλη, Πρόεδρε, με 3 παραγράφους, με 3 

σκέλη, μια πρόταση είναι. 

........: Να θυμίσω και εγώ κάτι όσον αφορά το νόμιμο της διαδικασίας. Να 

θυμίσω ένα ατυχές γεγονός που έγινε πριν 2, 3 μέρες στα εκπαιδευτήρια στα 
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Κιούρκα με ένα ατύχημα που έγινε με το σχολικό, το οποίο είχε θανατηφόρο, 

με ένα παιδάκι, σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί. Τώρα να ακροβατούμε και να λέμε μαγκιές ότι ναι, ναι, θα .. Θέλει 

λίγο προσοχή και τη λέξη νόμιμη δεν πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Μαργέτα κάντε την ανάγνωση του καταλόγου, να 

αποφασίσουν ονομαστικά οι συνάδελφοι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε μιλάμε για παρανομία, λέμε μια απόφαση την οποία θα την 

παλέψουμε να την κάνουμε, να την υλοποιήσουμε και παίρνουμε όλη την 

ευθύνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. μια προσπάθεια ο Δήμος προσωρινά να λύσει το πρόβλημα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δήμαρχε, δεν είναι μόνο το θέμα του νόμιμου, του παράνομου 

του εγχειρήματος, είναι και το διαδικαστικό, γιατί εμείς αν θα πάρουμε μια 

απόφαση αύριο να δώσουμε μια επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή, έτσι; 

αυτή η απόφαση θα πρέπει να πάει για το νόμιμο της, να κοπεί μετά το 

ένταλμα να πληρωθεί και να μπορέσει η Σχολική Επιτροπή να εκταμιεύσει 

κάνοντας τη διαδικασία. Δηλαδή δε μιλάμε για μια βδομάδα διαδικασία, μιλάμε 

για 1,5- 2 μήνες. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικές, να ξέρουμε και 

εμείς πως λειτουργούμε. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία της εκταμίευσης κάποιου 

ποσού από την Σχολική Επιτροπή σήμερα, για να μπορέσει η Σχολική Επιτροπή 

να στήσει δύο δρομολόγια .. Δημήτρη, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δεν είναι 

θέμα, εγώ σου λέω αύριο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει μπει, κ.Ηλιάσκο επανερχόμαστε τώρα, δεν έχει μπει 

θέμα Σχολικής Επιτροπής τώρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, με συγχωρείς πολύ Πρόεδρε. Γιατί; Πως θα γίνει; Αλλιώς δεν 

μπορεί να πληρωθεί. Πως θα γίνει;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το τώρα αυτό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αφού δεν μπορεί να κοπεί ένταλμα από το Δήμο Κώστα. Πως θα 

κοπεί ένταλμα από το Δήμο όταν δεν έχεις αρμοδιότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πως θα γίνει θα δούμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι λέμε τώρα; Πως θα γίνει ανάθεση; Με ποιον τρόπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση τελικά κύριοι συνάδελφοι; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι είναι αυτά που λέμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει κ.Χασιώτη. Λοιπόν .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω μια κουβέντα; Μια κουβέντα. 

Τώρα που αποφασίσαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Βασιλάκο. Αφήστε τώρα να αποφορτίσουμε το κλίμα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, όχι, δεν έχω να φορτίσω τίποτα. Θα παρακαλούσα πάρα 

πολύ, μια κουβέντα, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα. Τελείωσε, δεν τελείωσε η 

ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε, τώρα .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπράβο. Επειδή τελείωσε θέλω να πω μια κουβέντα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και λίγο να μιλήσουν οι φορείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Χασιώτη, μια κουβέντα μόνο. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα 

πολύ και εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι γονείς που βρίσκονται εδώ και 

οι Πρόεδροι Συλλόγων, να προστατεύσουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, να 

προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθούμε τα παιδιά βέβαια στον αγώνα τους 

αλλά να μένουν ανοιχτά τα σχολεία, όχι καταλήψεις, όχι παιδιά που να 

περιφέρονται στους δρόμους, που έχουνε δίκιο απόλυτα, έτσι; γιατί δεν έχουν 
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να μεταφερθούνε, γιατί κάνουνε ωτο-στοπ, για χίλιους δύο λόγους. Θέλουμε 

λίγο βοήθεια εκεί. Γίνονται πράγματα άσχημα στα σχολεία όταν γίνονται 

καταλήψεις. Θέλουμε λίγο βοήθεια εκεί και θέλουνε και οι Σύλλογοι Καθηγητών 

και οι Διευθυντές Σχολείων. Θα το ήθελα αυτό και από τους γονείς που 

βρίσκονται εδώ να βάλουνε πλάτη, να το πω έτσι, αλλά και από μας τους 

Δημοτικούς Συμβούλους. Μη δυναμιτίζουμε το σχολείο. Ηδη τα πράγματα είναι 

τεταμένα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. Εννοείται ότι πρέπει να 

προστατευτούν τα σχολεία, να μην έχουμε φθορές κλπ., από την άλλη πλευρά 

όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα της παρέμβασης στις 

κινητοποιήσεις των μαθητών.  

ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλος της Ομοσπονδίας 

Γονέων & Κηδεμόνων της Ανατολικής Αττικής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε. 

ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι την 

Παρασκευή, 10:30, οργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και καλούμε το Δήμο να καλύψει την μεταφορά των μαθητών και 

των γονέων, για να αποδείξετε την έμπρακτη απόφαση υποτίθεται που πήρατε 

απόψε. Σπύρος Ηλίας λέγομαι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε, την Παρασκευή μας καλείτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε; 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Ναι, Σπύρος Ηλίας λέγομαι. Είμαι μέλος της 

Συνομοσπονδίας Γονέων της Ανατολικής Αττικής και πήραμε απόφαση την 

Παρασκευή, 19 του μηνός, 10:30, όλα τα σχολεία της Αττικής μαζευόμαστε 

στο Υπουργείο Εσωτερικών για πολύωρη διαμαρτυρία και θα θέλαμε από το 
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Δήμο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος πήρε απόφαση αυτήν τη στιγμή ότι σύσσωμο ο Δήμος, 

το Δημοτικό Συμβούλιο, Σύλλογοι κλπ. σε συνεργασία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με τους άλλους Δημάρχους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσουμε επομένως όλοι οι Δήμοι να' ρθούμε εκείνη 

την ημέρα, εάν δεν προκύψει λύση.  

ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Εμείς σας ενημερώνουμε από τώρα γιατί ήδη δεν 

έχει αλλάξει κάτι, έτσι; και περιμένουμε να δείξετε την, αυτό που είπατε 

σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών ή Τοπικών Συμβούλων 17ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ «Η ΑΘΗΝΑ», στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι 19 - 21 στο Ηράκλειο να 

δηλώσουν ποιες θέλουν να πάνε στο συνέδριο που γίνεται για γυναίκες 

αιρετούς, στο Δήμο για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν κάποια έξοδα, που ως 

γνωστόν καλύπτει ο Δήμος για την μεταφορά τους και το ξενοδοχείο στο 

Ηράκλειο, 19 - 21 Οκτωβρίου. Προ ημερησίας το λέμε  γιατί ήρθε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποψήφιες για το ταξίδι, όπως αντιλαμβάνεστε .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ είμαι, εγώ .. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

76 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οποιος θέλει, πρέπει να το δηλώσει σήμερα και ας μην πάει, 

πιθανότητα να πάει .. για να καλύψει κάποια έξοδα, είναι προ ημερήσιας το 

θέμα. Παρακαλώ τα θέματα των κυριών, όχι των κυρίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ξεκινήσουμε ιεραρχικά. Είναι η κα Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αναφέρουν το όνομα τους ποιες θέλουνε να πάνε στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η κα Στεργίου, η κα Μαργέτα και η κα Κολιαστάση. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι και ο γιος μου, μπορεί να σας συναντήσω.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ πάντως Πρόεδρε ενδιαφέρομαι, να με καταγράψετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, συγνώμη, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή τυπικά την εισήγηση την έχει ο κ.Βλάχος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Αφθονιάτη Ευαγγελία. Να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Αφθονιάτη, ναι, από το Τοπικό Συμβούλιο. Να μας τα 

πει αυτά ο κ.Βλάχος. Δεν τα ξέρει ο Πρόεδρος αυτά.  

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα λεφτά θα τα πάρετε μετά, έτσι; Με τη σειρά σας. Δε θα τα 

πάρετε πριν. Με αποδείξεις ξενοδοχείου. Θα τα πούμε αυτά ρε παιδιά. Αυτό 

είναι θέμα διαδικαστικό. Εδώ πρέπει σήμερα να δηλώσουνε ποιες 

ενδιαφέρονται να πάνε. Το διαδικαστικό θα το μάθετε από τις Υπηρεσίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, γιατί με έχετε υποκαταστήσει λίγο (γέλιο) .. 

Διαδικαστικά το κατεπείγον του θέματος εγκρίνεται, έτσι; Ομόφωνα.  

 Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, το θέμα σήμερα είναι .. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγινε ψηφοφορία για το θέμα το προηγούμενο; Για το 

προηγούμενο; Γι' αυτό, για τη συμμετοχή στο ταξίδι; 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό κ.Χασιώτη. Ακούστε με λίγο. Λοιπόν, το θέμα το 

έκτακτο το σημερινό, είναι: Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών ή Τοπικών 

Συμβούλων στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού, "Η Αθήνα στο Ηράκλειο Κρήτης". 

Συγκεκριμένα, οι μέρες είναι από 19 έως και 21 Οκτωβρίου του 2012. Το 

Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει πρώτον, ότι δέχεται την πρόσκληση, βάσει 

κάποιων συγκεκριμένων διατάξεων, 1, 3, 4, 6, 8 και 9 του Νόμου 2685/99, 

καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Νόμου 3463/2006, για να 

εγκρίνει τους συναδέλφους που θα θέλουν να συμμετέχουνε στο συγκεκριμένο 

Πανελλήνιο Συνέδριο. Τα έξοδα είναι ως ακολούθως: θα εγκρίνει, ζητάμε να 

εγκρίνουμε έξοδα για την διανυκτέρευση 19, 20 και 21 Οκτωβρίου, 65 ευρώ χ 

3 νύχτες, ίσον 195 ευρώ, ημερήσια αποζημίωση 3 ημερών 29,35 ευρώ χ 3, 

ίσον 88,05 ευρώ και έξοδα μετακίνησης με πλοίο Πειραιάς - Ηράκλειο με 

επιστροφή, 150 ευρώ. Το σύνολο της δαπάνης για κάθε άτομο είναι 433,05 

ευρώ.  

 Ζητάμε από εδώ πέρα λοιπόν, από τους συναδέλφους Τοπικών αλλά και 

Δημοτικών Συμβούλων, να θέσω τα ονόματα τους και μετά να μπούνε στην 

ψηφοφορία, αν αυτοί εδώ πέρα, να εγκρίνει το Σώμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι των Τοπικών Συμβουλίων εδώ. Το 

Σώμα .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Είπα, Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Λοιπόν .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μόνο γυναίκες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

συμμετείχαμε, γιατί δεν είναι μόνο, τώρα είναι, προφανώς είναι και η 

Περιφέρεια μέσα, είναι Τοπικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι. Είναι όλοι οι Σύμβουλοι, οι εκλεγμένοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο, κάθε φορά γίνεται και έχει 

διαφορετικά έτσι θεματικά ενδιαφέρονται και καλό θα είναι να συμμετέχουνε 

πολλές γυναίκες. Αυτό όμως που θέλω να πω, είναι ότι δεν μπορεί να μας το 

λέτε 15 και στις 19 θα πρέπει να πάει κάποιο και εκτός των άλλων, όσοι δεν 

είναι εδώ δεν θα πρέπει να ειδοποιηθούν, ειδικά τα Τοπικά Συμβούλια; Πως θα 

πάρουμε απόφαση σήμερα; Εμένα η άποψη μου είναι, η απόφαση που θα 

πάρουμε να είναι για όλες τις γυναίκες Τοπικές Σύμβουλοι και Δημοτικές και 

όποια μπορέσει, να πάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για να μπορούν να ειδοποιηθούν και αυτές που δεν είναι εδώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πάντως .. Μπορώ να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση στο 

θέμα. Οσοι επιθυμούν να πάνε, θα πάνε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε, κ.Πρόεδρε, για την αντίρρηση του θέματος, 

λεφτά για πανηγυράκια της ΚΕΔΕ εμείς δε συμφωνούμε και καταψηφίζουμε. 

Λεφτά για πανηγυράκια οποιουδήποτε τύπου από το ταμείο του Δήμου, δεν 

έχει και όποιος θέλει, από την τσέπη του, να πάει.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εμείς εγκρίνουμε το να πάνε αλλά με έξοδα δικά τους, 

όπως έγινε και στη διαδικασία που πήγανε στη Γερμανία οι Σύμβουλοι και τα 

πληρώσανε από την τσέπη τους. Να πάνε, πολύ ευχαρίστως, να συμμετέχουν 

εκεί, αλλά να τα πληρώσουνε από την τσέπη τους.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  79 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΒΛΑΧΟΣ: Τα ονόματα θα πρέπει να γραφτούνε όμως κ.Πρόεδρε. Ποιοι 

θέλουνε, ποιοι δηλώνουν συμμετοχή, πρέπει να υπάρχει στην απόφαση, αλλιώς 

δεν μπορούν να πληρωθούνε οι άνθρωποι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα οι συνάδελφοι των Τοπικών Συμβουλίων δεν παρεβρίσκονται 

εδώ πέρα. Το Συμβούλιο εγκρίνει ότι όσοι δηλώσουν, θα έχουμε αριθμούς 

πρωτοκόλλου .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη κ.Πρόεδρε, συγνώμη. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τέτοιες περιπτώσεις.. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μέχρι πότε μπορεί να γίνει, να δηλώσουμε .. ; 

ΒΛΑΧΟΣ: Ακούστε με κα Βαρνάβα, για όνομα, μισό λεπτό. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει και ονομαστικά τη συγκεκριμένη δαπάνη. Εάν 

δεν υπάρχουν τα ονόματα στη σημερινή απόφαση, ε, δεν μπορούνε να πάει 

κάποιος άλλος .. Ε, δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορώ να πω ότι θα πάει 

κάποιος ο οποίος δεν μου το έχει ζητήσει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αφθονιάτη σηκώνει το χέρι της.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ, εγώ μπορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα.  

ΒΛΑΧΟΣ: Η κα Αφθονιάτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα και η κα Στεργίου.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω όμως, νομίζω όμως, κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε, 

υπάρχουν και άλλες γυναίκες στα Τοπικά Συμβούλια που ενδεχομένως να 

ήθελαν να έρθουνε. Δεν ειδοποιήθηκαν όμως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ευθύνη του Προεδρείου αυτό κ.Γιαμαρέλο. Εγώ από 

την κα Βαρνάβα ενημερώθηκα προχθές, δεν είχε έρθει κάποιο έγγραφο στο 

Προεδρείο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, ωστόσο όμως πιθανότητα να αδικούμε κάποιους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Λήψη μέτρων για την πρόληψη και αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. Ας 

τελειώσουμε μ' αυτό κ.Λίτσα και θα πάμε στις ανακοινώσεις. Ετσι; Να φύγουν 

τα προ ημερήσιας, να τελειώνουμε μ' αυτά. Είναι έγγραφο το οποίο έχει έρθει 

από την Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, όπου 

..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 

Ζημιών. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πότε ήρθε το έγγραφο Πρόεδρε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω μισό λεπτό για το κατεπείγον, ναι. Το έγγραφο έχει 

έρθει αρκετές μέρες πριν την πρόσκληση, αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20.9.2012. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει έρθει, έχει έρθει.. Ακούστε με λίγο, αν θέλετε το 
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ψηφίζουμε, αν δε θέλετε δεν το ψηφίζουμε, το πάμε στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Καλό για το Δήμο είναι, δεν είναι για κακό. 

Να προχωρήσει .. Ναι. Εστάλη αυτό το χαρτί. Είμαστε σε επαφή με την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία όμως δεν γνώριζε, ούτε η ίδια καν πως θα 

απαντηθεί αυτό το χαρτί και τελικά με παίρνει τώρα, με πήραν τηλέφωνο, τι 

κάνεις, γιατί δεν το περνάς Δημοτικό Συμβούλιο. Μα μου είπατε, ότι η 

απάντηση θα είναι μια απλή του Δήμου, χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά μου 

επιβάλλανε στο διάστημα της πρόσκλησης να κάνω Δημοτικό Συμβούλιο και 

έλεγα να το φέρω σύντομα, για να προχωρήσει η διαδικασία. Αν θέλουμε .. 

Είναι και αυτό εκτός από το γενικότερο, ότι το περιβάλλον δεν περιμένει και 

καλό είναι όσο σύντομες διαδικασίες αποκατάστασης, είναι καλό για την 

περιοχή μας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ωραία. Τι καλούμαστε να ψηφίσουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλούμαστε να ψηφίσουμε ότι η αποκατάσταση στο 

Μπουρδέχτι, της χωματερής με τα βιομηχανικά απόβλητα, να το κάνει τη 

μελέτη, την αποκατάσταση η Αποκεντρωμένη ή αν όχι η Αποκεντρωμένη, το 

ΕΠΕΡΑ, γιατί εμείς αδυνατούμε. Εχουμε έρθει και σε συμφωνία .. για 

αποκατάσταση του χώρου. Αυτά που μας είπανε στο ΣΙΓΑΠΕΣ, το ένα, το δύο, 

το έξι, το επτά. Θέλετε να σας τα διαβάσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά έχουν ξαναδιαβαστεί κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε νομίζω ότι χρειάζεται να τα διαβάσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω, η επιτροπή που σας ανέφερα έλαβε με το υπ' 

αριθμόν πρωτοκόλλου 89/23.5.2012, έγγραφο του συντονιστικού γραφείου 

αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών, αποφάσισε να ζητήσει από την πρώην 

Κοινότητα Συκαμίνου, νυν Δήμου Ωρωπού, τα ακόλουθα: 1) Να λάβει άμεσα τα 

απαραίτητα μέτρα πρόληψης περαιτέρω πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας. 2) 
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Να συντάξει άμεσα εξειδικευμένη μελέτη εξυγίανσης, αποκατάστασης 

σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 και τις τεχνικές προδιαγραφές 

που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, ΦΕΚ 799Β.  

 Λοιπόν και η εισήγηση είναι ότι επειδή η διαχείριση ενός τόσο 

περίπλοκου και εκτεταμένου περιβαλλοντικού ζητήματος και αποκατάσταση 

της περιβαλλοντικής ζημίας στην περιοχή της χωματερής απαιτεί εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία σε παρόμοια ζητήματα, την οποία η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου δεν διαθέτει, άλλωστε και η σύνταξη εξειδικευμένης μελέτης 

εξυγίανσης, αποκατάστασης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 

και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΚΥΑ, θα απαιτήσει 

ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, λόγω της μεγάλης έκτασης της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης της περιοχής, γεγονός που καθιστά το κόστος απαγορευτικό για 

τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε να 

επιληφθούν των ανωτέρω εξειδικευμένων και δαπανηρών περιβαλλοντικών 

θεμάτων, οι αρμόδιες κατά το Π.Δ. 148/2009 και με αριθμό πρωτοκόλλου 

89/2012, έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΣ, αρχές οι οποίες διαθέτουν σχετική 

τεχνογνωσία, ήτοι η Αποκεντρωμένη Διοικηση Αττικής και η Περιφερειακή 

Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

παρ. 2, συγνώμη, παρ. 2, περίοδος Δ του άνω Προεδρικού Διατάγματος.  

 Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει κανείς αντίρρηση να ζητήσουμε .. ; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και 

έχει ανοίξει αυτή η υπόθεση εδώ και 1 χρόνο, όντως είναι πάρα πολύ 

σημαντικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα ασχοληθούμε με την απόφαση, με την υπόθεση εμείς 

πάλι. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακούστε με κ.Πρόεδρε. Και επειδή ακριβώς αυτή η εισήγηση 

έρχεται προ ημερησίας διάταξης, θα σας παρακαλούσα να τη φέρετε 1ο θέμα 

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να έχουμε την εισήγηση στα χέρια μας. 

Μπορεί να είναι τυπικό, μπορεί να είναι διαδικαστικό, όμως επειδή είναι 

σημαντικό το θέμα, δε μιλάμε τώρα ούτε για έναν Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, 

ούτε κάτι άλλο, μιλάμε για το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος στο Συκάμινο. Εγώ θα παρακαλούσα από τη θέση μου, αν 

μπορεί αυτό το ζήτημα να μας έρθει η εισήγηση στα χέρια πρώτον και να 

κουβεντιαστεί 1ο θέμα στο .. Δε μας βιάζει τόσο πολύ ο χρόνος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα ζητάτε να ψηφίσει το Σώμα για το κατεπείγον.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι, να πάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα; Ο 

κ.Λίτσας. Αλλος; Λοιπόν, υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις. Ηδη ο 

κ.Χασιώτης εξέφρασε την αντίρρηση του. Αλλος συνάδελφος; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Καλύτερα να το συζητήσουμε στο επόμενο. Δεν είναι τόσο 

επείγον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν και ο κ.Γιαμαρέλος. Προτείνει στο επόμενο. Το 

Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πραγματικά χαίρομαι να βλέπω μια τέτοια εισήγηση. Απλώς κακώς 

σας .. Βέβαια δεν βλέπω ποιος κάνει την εισήγηση από κάτω. Δηλαδή έχουμε 

κάτι που δε μας λέει ποιος το εισηγείται, για να ξέρουμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς το έχετε κάνει αυτό το έγγραφο; Συγνώμη, εσείς το έχετε 
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συντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση λέει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Την εισήγηση την έχετε συντάξει εσείς, αυτό το έγγραφο; Οχι, έχει 

ένα ιστορικό κ.Δήμαρχε. Με αυτό το ιστορικό θα πρέπει να είχαμε .. Ωραία. 

Λοιπόν, επειδή καθυστέρησε πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με το 

ΧΑΔΑ Συκαμίνου, η δική μας παράταξη και προσωπικά εγώ, θεωρώ ότι πέρασε 

πάρα πολύς καιρός χαμένος και επειδή παρατηρώ τα Συμβούλια του 

Περιφερειακού, είδα ότι ενώ υπάρχει ΧΑΔΑ του Καλάμου, υπάρχει μια δεύτερη 

φάση της ΧΑΔΑ του Αυλώνα, δεν υπάρχει πουθενά η ΧΑΔΑ του Συκαμίνου. Γι' 

αυτό το λόγο σήμερα κάναμε μια .. Τι είπατε; Εντάξει, θα μου επιτρέψετε; 

Ωραία, εντάξει. Που το λέω ΧΑΔΑ; Ναι. Τέλος πάντων. Ξαναλέω λοιπόν το 

εξής, κ.Δήμαρχε, να ξέρετε ότι καμιά φορά κάποιοι που ήρθανε από τις 

Κοινοτητούλες μπορεί να έχουνε και κάποιες γνώσεις σε διαδικασίες και να 

έχουνε και κάποιες δυνατότητες. Σήμερα λοιπόν κάναμε μια παράσταση στον 

ΕΣΔΝΑ, που είναι το αρμόδιο όργανο, ξέρετε, που θα συναποφασίσει μαζί με 

την Περιφέρεια, για να γίνει η ανάπλαση της συγκεκριμένης χωματερής, όπως 

έγινε με τις υπόλοιπες.     

 Λοιπόν, στον ΕΣΔΝΑ λοιπόν σήμερα του ζητήσαμε αν μπορούν να 

περιέλθει η συγκεκριμένη χωματερή, η οποία δεν είναι και καταγεγραμμένη, να 

περιέλθει μέσα στις αναπλάσεις των υπολοίπων χωματερών. Μιλήσαμε με το 

σύνολο του Δ.Σ. του ΕΣΔΝΑ και με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι και 

Πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ και μάλιστα μας είπε ότι μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα 

και ότι αυτό θα γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία και από συγκεκριμένο 

κονδύλι. Αρα συμφωνούμε στο να γίνει αποκατάσταση της χωματερής.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είπα κάτι διαφορετικό εγώ. Ολες οι χωματερές κουβαλούσαν 
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πίσω τους .. Με αυτά τα πράγματα λοιπόν, με αυτά τα πράγματα .. Ξαναλέω.. 

Εσείς το λέτε αυτό. Λοιπόν, κανένας δεν ξέρει τι είναι πίσω από κάθε 

χωματερή. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό και έκανα μέχρι προσφυγή στην 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, για να κλείσει η χωματερή που ήτανε στα όρια της 

Κοινότητας μου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω κάνει προσφυγή σας λέω στην 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε το εξής λοιπόν, ότι η 

Περιφέρεια, ο ΕΣΔΝΑ και η Περιφέρεια, γιατί είναι και το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο, 

ο κ.Σγουρός, μπορεί να περιέλθει και να ενταχθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

με συγκεκριμένη δυνατότητα το έργο. Ναι, σας ξαναλέω λοιπόν ότι έπρεπε, ότι 

έπρεπε.. Ναι, εντάξει. Οτι έπρεπε να είχε γίνει και νωρίτερα αυτό, οι 

διαδικασίες. Αυτό λέμε και εμείς. Τέλος πάντων, εάν εσείς θέλετε αυτό που 

θέλουμε .. Εάν εσείς θέλετε αυτό που θέλουμε και εμείς, την αποκατάσταση 

της χωματερής, εμείς δε λέμε κάτι διαφορετικό, εμείς συμφωνούμε.  

 Γι' αυτό και δεχτήκαμε κιόλας να μπει και το θέμα. Εμείς συμφωνούμε 

να γίνει αποκατάσταση της χωματερής. Τώρα μεθοδολογίες και αν επιδιώκετε 

κάτι άλλο με αυτό, θα φανεί στην πορεία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να επιδιώκω εγώ στη μελέτη που θα κάνουνε η αποκατάσταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Μην ανοίγουμε κουβέντα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα παρέμβω στα τεχνικά θέματα της αποκατάστασης, θα πάω 

να παρέμβω; Τι υπονοείτε; Τι πράγματα είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση τελικά κύριοι συνάδελφοι επί του 

θέματος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το φέρνω το θέμα, εγώ το φέρνω το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με τις άλλες ΧΑΔΑ τι θα γίνει; Ενα έγγραφο που μας είχατε 
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φέρει την άλλη φορά, ένα έγγραφο που μας είχατε φέρει την άλλη φορά και 

μιλούσατε για .. ανέφερε και άλλες ΧΑΔΑ, το έγγραφο. Δεν ξέρω, δεν ονόμαζε. 

Για τις άλλες ΧΑΔΑ του Δήμου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μόνη ΧΑΔΑ η καταγεγραμμένη στο Δήμο μας πλέον η οποία δε 

λειτουργεί από τις αρχές του '11 είναι η Καλάμου, το οποίον είναι σε 

διαγωνισμό τώρα, ανατίθεται για ανάπλαση, από το Υπουργείο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, δεν ξέρω πόσες είναι. Πάντως το έγγραφο ανέφερε 

και άλλες ΧΑΔΑ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω εγώ κ.Γιαμαρέλο, σας λέω, είναι μια. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η καταγεγραμμένη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ωραία, οκ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα στο Δήμο μας. Δόξα το Θεό του 

Αυλώνα έχει αναπλαστεί, του Καπανδριτίου, του Πολυδενδρίου και του, τώρα 

μπαίνει δόξα το Θεό και του Καλάμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Προγραμματισμός Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο 

της 28ης Οκτωβρίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης πλέον κύριοι 

συνάδελφοι. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία των ανακοινώσεων; Να μην 
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προχωρήσουμε .. ; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλωστε εδώ βλέπω υπογραφές πάλι για σύγκλιση Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε είμαστε, σύντομα θα τα ξαναπούμε. Δεν ζητήθηκε 

σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου κ.Γιασημάκη. Δεν ζητήθηκε στις 

προηγούμενες υπογραφές σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, κύριε .. 

Να μην μπω στη διαδικασία, να κοιτάτε τι υπογράφτηκε, που υπογράφτηκε. 

Λοιπόν.. (γέλιο) Λοιπόν.. Ορίστε κ.Λίτσα. Εκτός ημερήσιας για ποιο πράγμα; Να 

προχωρήσει. Συμφωνήσαμε τώρα να μην γίνουν ανακοινώσεις.  

 Λοιπόν, δεν είνα προχώρα, εντάξει, συμφωνήθηκε να μην γίνουν 

ανακοινώσεις. Τώρα αν θέλουν οι συνάδελφοι να γίνουν ανακοινώσεις, θα τις 

πάμε στο τέλος σήμερα.  

 2ο θέμα. Η εισήγηση έχει διανεμηθεί. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Είναι 

τυπικό θέμα. Επαναλαμβάνεται κάθε ..  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εισήγηση εγώ δεν έχω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι λέει η είσηγηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως δεν έχετε εισήγηση.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω εισήγηση κ.Πρόεδρε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κανένας δεν έχει εισήγηση. Ορίστε; Εγώ δεν έχω εισήγηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κα Βαρνάβα δεν έχετε; Δεν ήρθε στο e-mail σας; Και στην 

Τοπική Κοινότητα Αυλώνα έχει σταλεί κ.Λέκκα. Δε φταίει το Προεδρείο 

κ.Λέκκα, είναι λιγάκι δύσκολο να έρθω να σας δώσω τις εισηγήσεις πάνω στον 

Αυλώνα. Στέλνονται στο Τοπικό Διαμέρισμα. Οποτε αυτό είναι τεχνικά, να το 
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πω έτσι, δυνατό, γίνεται κ.Λέκκα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δε γίνεται ποτέ Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαστε αφοριστική κα Βαρνάβα. Σχεδόν οι περισσότερες 

εισηγήσεις δόθηκαν. Κάποιες δόθηκαν την Κυριακή. Πρέπει κ.Λέκκα, ναι. Σας 

πληροφορώ ότι .. Ηρεμήστε, ηρεμήστε κατ' αρχάς. Ο κανονισμός που έχει 

ψηφίσει το Σώμα δίνει τη δυνατότητα μέχρι και την προηγούμενη μέρα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Προσπαθούμε να μη γίνεται αυτό ποτέ. Εντάξει, 

εντάξει. Λοιπόν .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω εν συντομία την εισήγηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να μην την πείτε κ.Βλάχο, να πείτε πόσα είναι για τα ηχητικά 

και πόσο είναι για τα στεφάνια. 

ΒΛΑΧΟΣ: Αυτή ήταν η συντομία κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας ακούμε. 

ΒΛΑΧΟΣ: Διάθεση, για την ηχητική κάλυψη είναι 5.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 

για τα στεφάνια μαζί, συγνώμη, μαζί είναι 5.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Είναι ακριβώς 

το ίδιο ποσό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 5.400, δεν είναι 5.500.  

ΒΛΑΧΟΣ: 5.500 είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5.400 είναι κ.Βλάχο, μείον 700 είναι ακριβώς τα ηχητικά. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι. Είναι ακριβώς η ίδια πίστωση που είχε δοθεί για την 25η 

Μαρτίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλέον ΦΠΑ. 

ΒΛΑΧΟΣ: Οπως και πέρσι μάλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως και στην 25η Μαρτίου έχουμε, είπαμε ότι όχι μόνο με το 

Δήμο Ωρωπού, αλλά συνολικότερα με όλους τους Δήμους, αυτό που γίνεται 

είναι ένα πανηγύρι, ένα πανηγύρι επιβράβευσης των τοπικών παραγόντων, 

αλλά όχι μόνο, Περιφερειαρχών, της κυβέρνησης, αξιωματούχων οι οποίοι 

έρχονται, έτσι; Και ουσιαστικά τι κάνουν αυτές τις μέρες; Προβάλλουνε το 

καλό που κάνουν στον τόπο μας και αυτό γίνεται. Εμείς τιμάμε την 28η 

Οκτωβρίου και όχι στα λόγια, στις πράξεις και θα την τιμήσουμε και εκείνη την 

μέρα. Ομως να πιστωθούν χρήματα για να γίνει το πανηγύρι που έγινε, όπως 

γίνεται σε όλους τους Δήμους, και στον Ωρωπό και στην Αθήνα και παντού, 

αυτό δεν θα το κάνουμε. Θα είμαστε βεβαίως στους τόπους των μαρτυρίων 

των αγωνιστών. Εκεί θα τιμήσουμε εμείς σαν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ τους 

αγωνιστές, τον λαό τον Ελληνικό της Εθνικής Αντίστασης, και γι' αυτόν το 

λόγο, όπως και με την ίδια λογική, όπως και την 25η Μαρτίου ψηφίσαμε 

παρών, έτσι και σήμερα θα ψηφίσουμε παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρέπει να γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου, όχι με τον τρόπο που 

γιορτάζεται. Θα καλούσαμε το Σώμα να πάει στα σχολεία, να τα πάρει να τα 

πάει στους τόπου μαρτυρίων, έχουμε και στην περιοχή μας, έχουμε περιοχές 

πεσόντων, πεσόντων, ντόπιων και να πάρουμε τα παιδιά και να γίνουνε εκεί οι 

γιορτές. 

........: Στο Ηρώων, στην πλατεία Μιχάλη, στο Ηρώων στην πλατεία, 

αναγράφονται ονόματα οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους για μας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχεις δίκιο Ανδρέα, Ανδρέα έχεις δίκιο. 

........: Σ' αυτούς λοιπόν είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχεις δίκιο Αντρέα.  

........: Είναι κρίμα δηλαδή να .. αυτά τα ονόματα.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχεις δίκιο. Το λες σε μένα αυτό Αντρέα; Ομως από εκεί και πέρα 

θέλω να πω για τον τρόπο που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και δε μιλάω για 

τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Παρών. 

........: Οι περισσότεροι απ' αυτούς έχουνε σκοτωθεί στην Αλβανία. Ετσι; Θα 

πάμε στην Αλβανία Μιχάλη; Στον Αυλώνα στην πλατεία αναγράφονται ονόματα 

που έχουν σκοτωθεί στην Αλβανία. Να πάμε εκεί; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ψηφίστε υπέρ κύριε .. ; Γιατί; Εχετε πρόβλημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα γιατί δίνουμε έκταση τώρα δεν καταλαβαίνω.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε αντίρρηση. Πρόεδρε, 

Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σε άλλο θέμα, σε αυτό εδώ. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Σ' αυτό το θέμα αλλά για άλλο, για άλλο ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν έχουμε αντίρρηση στα λεφτά που θα δοθούν για τις 

εορταστικές εκδηλώσεις μιας εθνικής επετείου. Ομως όταν, εγώ θα ήθελα να 

βάλω το ερώτημα, όταν ο Δήμαρχος καταθέτει στεφάνι και σε κάθε Τοπικό 

Διαμέρισμα ο Αντιδήμαρχος, ποιος τους εκπροσωπεί; Για ποιον το κατεθέτει; 

Γιατί έχουμε καταντήσει η κάθε γειτονιά να καταθέτει στεφάνι. Τιμή είναι τους 

πεσόντες, αλλά από ποιους για ποιους; Ποιος εκπροσωπεί τι; Κάπου θα 

καταθέσει ο Δήμαρχος, στα Τοπικά Διαμερίσματα οι Αντιδήμαρχοι ή οι 

Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι Σύλλογοι, οι παρα-σύλλογοι και οι γειτονιές 

ποιους εκπροσωπούν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομάδες πολιτών .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Τις γειτονιές; Και ο Αντιδήμαρχος τι εκπροσωπεί; Τον εαυτό 

του;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους πάντες. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν εκπροσωπεί όλους; Ε, δεν θα πρέπει αυτό το πανηγύρι να 

σταματήσει κάποτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως ένα στεφάνι είναι αυτό που αποζημιώνεται. Ολα τα άλλα 

γίνονται με εθελοντικές πρωτοβουλίες. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι, εγώ δε μιλάω, εγώ δε μιλάω για το οικονομικό, μιλάω και 

για τη διαδικασία. Ε κάποτε θα πρέπει να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το λεγόμενο τελετουργικό που υπάρχει .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά ο φόρος τιμής σε κάποιους ανθρώπους που έδωσαν 

τη ζωή τους, να μη γίνεται πανηγύρι. Αυτό.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Ορίστε κ.Λίτσα. Κύριε Γιαμαρέλο, συγνώμη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω, το 5.400 πως αναλύεται. Επειδή εμείς στις 

Κοινοτητούλες μια φορά αγοράζαμε και είχαμε όλα τα χρόνια ηχητικά και 

ήμασταν Κοινοτητούλα εμείς, αλλά δίναμε δύο χιλιάρικα, αγοράζαμε ένα 

ηχητικό και το είχαμε για μια ζωή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξαναείπατε αυτό και την προηγούμενη φορά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι και λέω λοιπόν το εξής: το 5.400 που πάει; Θα ήθελα να μου 

απαντήσετε.  

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, να σας απαντήσω κ.Λίτσα. Κατ' αρχήν έχει δοθεί, αυτή είναι 

έγκριση δαπάνης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει δοθεί ακόμα. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει δοθεί. 
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ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό που έχει δοθεί, λέω, η εισήγηση, είναι έγκριση δαπάνης. 

Οντως υπάρχουνε Κοινότητες που έχουνε ηχητικό εξοπλισμό, όπως έχουνε τα 

Κιούρκα, όπως έχει το Συκάμινο, όπως έχει και το Μαρκόπουλο, αν δεν κάνω 

λάθος. Ομως σε κάποιες απ' αυτές και ιδιαίτερα πέρσι δεν ήτανε συντηρημένες 

και δεν δουλέψανε. Αρα χρειάστηκε να έχουνε, να ζητήσουνε εξωτερική 

συνεργασία. Δηλαδή να φέρουν έναν άνθρωπο να τους βάλει, να κάνει ηχητική 

κάλυψη. Δεύτερον, δε σημαίνει επειδή εγκρίνουμε τη δαπάνη, σημαίνει ότι θα 

καταναλώσουμε όλη τη δαπάνη. Εάν, π.χ. η Μαλακάσα δε χρειαστεί ηχητική .. 

το ποσό αυτό από τις 5.500, 5.400, πόσα είναι, θα είναι μείον τα 300 ευρώ που 

περίπου αντιστοιχούνε. Για να πω, να τη σπάσω τη δαπάνη, είναι περίπου στις 

Τοπικές κοινότητες, τις μικρές, με συγχωρείτε για την έκφραση, όπως είναι 

Πολυδένδρι, Μαλακάσα, σε πληθυσμό εννοώ, και Συκάμινο, η δαπάνη είναι 

περίπου 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στις μεγαλύτερες Κοινότητες είναι 400 ευρώ και 

εξαίρεση ο Δήμος Ωρωπού που είναι η μεγάλη παρέλαση, που περιλαμβάνει 

όλες τις Κοινότητες του πρώην Δήμου Ωρωπού, είναι στα 1.500 ευρώ. Αλλά 

αυτό είναι η δαπάνη. Μπορεί, υπάρχει .. από τους ανθρώπους που έχουμε 

ζητήσει να μας δώσουνε προσφορές, να μη μας δώσουνε 1.500 ευρώ π.χ. για 

το Δήμο Ωρωπίων, να μας δώσουνε 1.200. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό.  

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως είναι ο τίτλος, δεν έχω βέβαια και την 

εισήγηση, Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων, πέρα από τη δαπάνη 

αυτή των στεφάνων κλπ., νομίζω ότι υπάρχει και ένα τελετουργικό, έτσι, θέμα 

πως θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Ποια είναι η διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί, επί του τελετουργικού, μπορεί να ρυθμιστεί αργότερα 

αυτό να το κανονίσουμε. 
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ΒΛΑΧΟΣ: Το τελετουργικό, όσο γνωρίζω, υπάρχει διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε κ.Βλάχο, εντάξει. 

ΒΛΑΧΟΣ: Υπάρχει διαδικασία για το τελετουργικό το πως και τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει .. ; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Με τα χρήματα που δαπανούμε κάθε χρόνο για τα ηχητικά αυτά, 

δηλαδή αν το προϋπολογίζαμε θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ηχητικά σε κάθε 

Κοινότητα που δεν έχει. Γιατί δεν το σκεφτόμαστε δηλαδή και αυτό ή και να 

κάνουμε και έναν έλεγχο στις Κοινότητες που ήδη έχουνε αν χρειάζονται 

επισκευή, να γίνει επισκευή, ώστε να είμαστε έτοιμοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και εγώ δε συμφωνώ όσον αφορά το τελετουργικό που 

γίνεται στις παρελάσεις και είτε είναι 28η, είτε 25η Μαρτίου. Οτι τιμούμε την 

28η Οκτωβρίου και τους αγώνες των αγωνιστών και της Ελλάδας είναι 

δεδομένο, αλλά πέρα από την κατάθεση των στεφάνων νομίζω ότι όλα τα άλλα 

είναι πανηγύρι πραγματικά και δεν βοηθάει στο να .. Δηλαδή τι; Αν έχουμε 

ηχητικά καλά ή όχι θα είναι μεγαλύτερη τιμή που θα κάνουμε στους ήρωες; 

Νομίζω δεν είναι. 'Η τα πανηγύρια που κάνουμε μετά, τα κεράσματα και οι 

δεξιώσεις; Νομίζω ότι.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά δεν επιβαρύνουν το Δήμο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. η κατάθεση του στεφάνου θα ήτανε μια σεμνή τελετή στην 

οποία πραγματικά θα δίναμε την τιμή μας σ' αυτούς που αγωνιστήκανε για να 

έχουμε σήμερα λευτεριά και ενάντια στον φασισμό, κυρίως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα επί του θέματος έχετε αντίρρηση; Οχι λοιπόν η κα Στεργίου, 

όπως και ο κ.Χασιώτης. Παρών, συγνώμη κ.Χασιώτη.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

Το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει χορηγηθεί η είσηγηση σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας ένα λεπτό, πριν ξεκινήσει ο 

κ.Χρήστου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Χρήστου. Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι έχουνε 

περάσει 2 χρόνια από την ημέρα που έχει αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Δε 

νομίζω ότι επιτρέπεται πλέον να έρχεται θέμα προϋπολογισμού ή 

αναμόρφωσης, να περιλαμβάνει έργα τα οποία δεν βρίσκονται στο τεχνικό 

πρόγραμμα. Είναι η άλφα - βήτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε αυτό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν μπορείτε να περάσετε αναμόρφωση προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένων έργων τα οποία δε βρίσκονται στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Το μόνο που θα κάνετε, θα το ψηφίσετε και δεν θα εγκριθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επειδή δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, κ.Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Θέλετε να συζητηθεί, να προηγηθεί η αναμόρφωση, η 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος; Δεν υπάρχει αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα σημαίνει ότι υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Εχει δίκιο ο 

κ.Γιασημάκης.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 27η 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  95 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό το έχουμε εντοπίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Να προηγηθεί η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προηγηθεί το θέμα, το 5, που αφορά την τροποποίηση του 

τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων.  

 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, είναι το 6 θέμα. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι.. Οχι, θα το 

συζητήσουμε αργότερα. Να προηγηθεί η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

εκτελεστέων έργων. Εχει γίνει εδώ λάθος από εμάς στη σειρά των θεμάτων. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση 6ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι το 5 θέμα.  

 Κύριε Καρίνο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγνώμη εδώ, ναι. Ναι, ναι, το 5 είναι, έχετε δίκιο, απλά 

είναι η 6η τροποποίηση και εγώ το είπα θέμα 6. Λοιπόν, είναι το θέμα 5.  
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 Κύριε Καρίνο. Δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε ερωτήσεις;  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, λέτε εδώ, το ποσόν με ενδιαφέρει, 200 συν ΦΠΑ ή είναι 

το 253 συν ΦΠΑ; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με ΦΠΑ. Το δεύτερο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ΦΠΑ, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ στα 253;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε άλλη ερώτηση;  

 Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο τίτλος πάει λάθος. Επρεπε να είναι, ο 

τίτλος ο σωστός είναι: Εγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 

έργων 2012.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοίται ότι θα εγκριθεί η 6η τροποποίηση ή όχι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εδώ γράφει για εκτελεσθέντα έργα. Δεν έχουν εκτελεστεί. 

Πιστεύω ότι είναι λάθος ο τίτλος. Εντάξει, θα διορθωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό εδώ το θέμα μήπως θα έπρεπε πρώτα να περάσει και από 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει, έγινε σήμερα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πότε; Εγινε σήμερα; Σήμερα έγινε Επιτροπή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο, δεν μπορώ εγώ να δώσω απάντηση εδώ πέρα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγινε σήμερα κ.Καρίνο Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε νομίζω ότι είναι νόμιμο αυτό που κάνατε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόσκληση που στάλθηκε, στάλθηκε Παρασκευή. Επρεπε να 

σταλεί τουλάχιστον την Πέμπτη για να μπορέσει να γίνει και πολλά μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν πήρανε πρόσκληση. Δε νομίζω ότι μπορεί να 

παρθεί απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με πρόσκληση η οποία έχει 

σταλεί 4 μέρες πριν την συνεδρίαση.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην πρόσκληση η οποία στάλθηκε δεν αναφέρεται τίποτα για 

επείγον, τακτική συνεδρίαση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ποια πρόσκληση; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόσκληση που στάλθηκε. Δεν στάλθηκε πρόσκληση;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, πρόσκληση δεν πήρα εγώ τουλάχιστον.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τι; Με τι; Πήρα τηλέφωνο ο ίδιος εγώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πήρατε τηλέφωνο. Δώσε μου λίγο την πρόσκληση ρε Γιώργο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό το τηλέφωνο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημέρωσα ότι είναι επείγον, ενημέρωσα όλο τον κόσμο. Και η 
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πρόσκληση η έγγραφη που είναι στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τώρα εδώ αν 

πήρατε e-mail, μπορεί να μην το έγραφε, έγραφε κατεπείγον. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι από φαξ ιδιώτη, 12 Οκτωβρίου, 12:01 η ώρα. Απο φαξ 

ιδιώτη, δε χρειάζεται να πω και το όνομα. Και μιλάει για τακτική συνεδρίαση. 

Νάτο, εδώ είναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, 11 του μηνός .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τακτική συνεδρίαση αλλά γράφει το κατεπείγον του θέματος 

πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, εστάλθη σαν κατεπείγον και έχω το χαρτί της 

πρόσκλησης.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόσκληση, Δήμαρχε, η πρόσκληση λέει, προσκαλείστε να 

προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωρωπού, λεωφ. Χαλκουτσίου 

50, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να τη δω; Μπορώ να τη δω; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα 

παρακάτω θέματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να τη δω;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να τη δω;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, η Ποιότητα, Συμβούλιο στην Ποιότητα Ζωής 

είχαμε 11 του μηνός. 11 του μηνός είχαμε Συμβούλιο και 11 του μηνός βγήκε 

το πρόγραμμα, που έχει αυτά τα θέματα. Γιατί δε συζητήθηκε σαν κατ' 

εξαίρεση ας πούμε, εκτός ημερησίας διάταξης στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί η πρόταση για, η Ποιότητα Ζωής ότι χρειαζότανε η πλατεία, 

μας ήρθε μετά, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω κάτι και εγώ πάνω στο συγκεκριμένο και γενικά δηλαδή 

γιατί μας έρχονται .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχουν όμως και κάποιοι στην Ποιότητα Ζωής που τα 

ξέρουν όλα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ενα λεπτό. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια καλύτερη οργάνωση, 

την Πέμπτη ήμασταν εκεί, να το συζητούσαμε και το συγκεκριμένο. Εδώ 

συνέχεια γίνεται αυτή η ανοργανωσιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως τα θέματα συζητήθηκαν κύριοι συνάδελφοι. Αλλη 

ερώτηση υπάρχει;  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι τα θέματα τα πήραμε Παρασκευή 

μεσημέρι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή είναι μια 

απόλυτα τυπική διαδικασία, να ψηφίσει με καλή πίστη να προχωρήσουν τα 

έργα. Είναι θέματα έργων, είναι η πλατεία Συκαμίνου, είναι η Μαρμαρά που 

εσείς τα έχετε φέρει, τη Μαρμαρά. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το συγκεκριμένο θέμα δεν .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, έχω ζητήσει το λόγο. Μπορώ να μιλήσω; Κύριε 

Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, πέρα όμως απ' αυτό που λέτε ότι αλλάζουμε τους τίτλους 

των έργων, που πράγματι δεν είναι πρόβλημα, αλλά εδώ αυξένετε τον 
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προϋπολογισμό. Δεύτερον, τα θέματα τα πήραμε Παρασκευή, απόγευμα, 

μεσημέρι, μετά τις 3:00 η ώρα. Λοιπόν, πότε θα μπορούσαμε εμείς να' ρθούμε 

στο Δήμο, μια μέρα έμενε σήμερα, η οποία δεν προλαβαίναμε αναγκαστικά, 

λοιπόν, πότε θα προλαβαίναμε να' ρθούμε να δούμε τις μελέτες, να δούμε τι 

ακριβώς προβλέπουν αυτά, γιατί αυξάνεται ο προϋπολογισμός; Μας φέρνετε 

ένα χαρτί και λέτε στοιχίζει από 200, 250, από 180, 300 τόσο και εμείς πως θα' 

ρθούμε να ψηφίσουμε εδώ; Πως θα' ρθούμε να ψηφίσουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε Αννούλα μου όταν γράψαμε στο τεχνικό πρόγραμμα 500 

έργα, 100.000.000 προ-έργα, δεν ήτανε σε λεπτομέρεια οι μελέτες. Οι μελέτες 

έγιναν μετά και αλλάζουμε τώρα το ποσό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακάτω έχει  μελέτες κ.Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε ακριβής μελέτη. Λέγαμε τόσο ποσόν στο κάθε 

χωριό, 200, 300, στη Μαλακάσα, από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ήταν ακριβής η 

μελέτη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα λέμε, από την Παρασκευή, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα 

σας λέμε. Εμείς, οι Σύμβουλοι που θα' ρθούμε να ψηφίσουμε εδώ που λέτε 

έργα, είναι να τα φτιάξουμε, τι ψηφίζουμε; Τι μελέτη ψηφίζουμε; Ξέρουμε; Δεν 

πρέπει να έχουμε δύο μέρες περιθώριο να' ρθούμε να δούμε τις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ψηφίζουμε την τροποποίηση, δεν ψηφίζετε μελέτη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα έχει και παρακάτω κ.Δήμαρχε. Τώρα μην κάνετε ότι δεν 

καταλαβαίνετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το παρακάτω γκρινιάζεις; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίμενε να φτάσουμε στο παρακάτω. Περίμενε να φτάσουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πως θα με πείσετε εμένα ότι τα 180 γίνονται 310; Πως θα με 
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πείσετε; Δώστε μου τα στοιχεία να τα δω τώρα, εδώ. Τη μελέτη να τη δω. Πως 

θα με πείσεις να ψηφίσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα δεις την πλατεία, τα αρχιτεκτονικά και τη διαμόρφωση της 

πλατείας Συκαμίνου, θα πάθεις πλάκα. Είναι απίστευτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιασημάκης τα είδε πάντως. Ηταν από το πρωί στο Δήμο 

σήμερα.       

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι απίστευτη. Είναι 50 χρόνια μπροστά θα πάει στο Συκάμινο, 

γύρω στα 50 χρόνια μπροστά, άμα δεις την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 

Συκαμίνου. Δεν το συζητώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ακούμε την ερώτηση σας.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, τα συγκεκριμένα έργα που αναφέρουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση να κάνετε. Αμα θέλετε τοποθέτηση, την κάνετε μετά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ερώτηση θα κάνω και δε θα ξαναμιλήσω Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τα συγκεκριμένα έργα που είναι στην αναμόρφωση ήτανε σε 

μια ενότητα έργων που συμπεριλαμβανότανε και η διαμόρφωση του πάργκινγκ 

Καπανδριτίου. Αυτό γιατί βγήκε έξω; Εχουμε σκοπό να το κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επειδή η μελέτη εκεί ήτανε έτοιμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούστηκε ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. ο κ.Καρίνος, είναι πολιτική απόφαση. Η απόφαση είναι 

πολιτική. Λέω, στην ίδια ενότητα έργων είχατε υποσχεθεί εδώ σ' αυτήν την 

αίθουσα .. Σας παρακαλώ λίγο. Είχατε υποσχεθεί σ' αυτήν την αίθουσα ότι θα 

συμπεριληφθεί και η διαμόρφωση του πάρκινγκ του Καπανδριτίου και δεν είναι 
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μέσα η αναμόρφωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, έρχεται, έρχεται. Θα έρθει, θα έρθει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μπορείτε να μας ενημερώσετε, έχετε σκοπό να ..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει και άλλη τροποποίηση, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι στις δεσμεύσεις μας το πάρκινγκ Καπανδριτίου, ένα 5 χ 5 

στο Καπανδρίτι που ήτανε να γίνει και μια διαμόρφωση, είναι στις δεσμεύσεις.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Στον κ.Καρίνο. Στις 11.10. κ.Καρίνο στα θέματα ήτανε και η 

έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, διαμόρφωση οδού Μαρμαρά 

για την απόχετευση των ομβρίων του Δήμου Ωρωπού. Αυτή η μελέτη 

προέβλεπε κάποια χρήματα, νομίζω 200.000. Σήμερα άλλαξε. Τι ήταν εκείνο 

που έχει συμβάλλει στο να αλλάξει η τιμή;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν ξέρω, πάντως εγώ επειδή νομίζω ότι έπρεπε να περάσει 

από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το θεωρώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το συγκεκριμένο θέμα .. Οχι. Τα θέματα στα οποία αναφέρεται 

μετά, έχει γίνει.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπατε ότι πέρασε σήμερα, γι' αυτό το λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις στο θέμα κύριοι συνάδελφοι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά όπως και στις προηγούμενες αναμορφώσεις του τεχνικού 

προγράμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Η κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το ίδιο για λόγους αρχής.  
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εμείς παρών Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι έχετε κάποια προβληματάκια και με τα έργα, θα 

τα πούμε και αναλυτικά στην πορεία στο κάθε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα εδώ ας πούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και ότι όσο ο Δήμος δεν έχει γραφείο κίνησης, κάθε μέρα θα 

αυξάνουμε τις πιστώσεις στα καύσιμα και στα λιπαντικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα επί του συγκεκριμένου θέματος ναι ή όχι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι τόσο απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε τώρα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά λοιπόν και ο κ.Λίτσας.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ θα ψηφίσω παρών κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιαμαρέλος. Κυρία Βαρνάβα; Παρών. Και ο κ.Λέκκας 

υποθέτω παρών. Κατά ο κ.Λέκκας. Υπερθεματίζει.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για λόγους αρχής και συνέπειας και εμείς παρών, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών και ο κ.Γιασημάκης με τον κ.Καλύβα και τον 

κ.Αρμυριώτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση δέκατης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 

οικονομικού έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σε σχέση με την εισήγηση που έχει χορηγηθεί, έχει προστεθεί ένας 

καινούργιος κωδικός αριθμός, ο 0064920002, οποίος αφορά δικαστικά έξοδα 

και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Το 

ποσό το οποίο προσθέτει και είναι 100.000 ευρώ και το πήραμε από τη 

Δημοτική Οδοποιία Ωρωπού, έτους 2012, στο οποίο στην αρχική εισήγηση είχε 

προβλεφθεί μείον 300.000, γίνεται 400.000. Επίσης γίνεται μια διόρθωση στον 

κωδικό αριθμός, τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων, ο τελευταίος κωδικός 

3073240012, είναι 0003. Είναι γραφικό λάθος, διαμόρφωση πεζοδρόμου 

φυλακών Ωρωπού. Κατά τα λοιπά ισχύει η εισήγηση ως έχει χορηγηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ερώτηση θέλετε κ.Λίτσα; Σας ακούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκεί που λέει, ύδρευση παραγωγικής .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δε σας ακούω κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκεί που λέει, ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας από ΕΥΔΑΠ. Τι 

ακριβώς εννοείτε και γιατί δεν φτάσανε τα 120.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τη 2η σελίδα. Είναι κωδικός .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι ο κωδικός το οποίο έχει προβλεφθεί η πληρωμή των δόσεων 

που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ, σχετικά με τον 
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διακανονισμό που έχει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, υπάρχει αυτή η σύμβαση;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως και υπάρχει και πληρώνεται μηνιαίως. 

ΛΤΙΣΑΣ: Συγνώμη, συγνώμη. Η απόφαση που πήραμε, έχετε υπογράψει 

σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ; Εχετε υπογράψει;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Την έχετε υπογράψει. Μάλιστα. Λυπάμαι κ.Δήμαρχε, αλλά ξέρετε, 

σας το έχουμε ζητήσει και δεν μας το δίνετε και γι' αυτόν το λόγο .. Ναι, σας 

το έχουμε ζητήσει με αιτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, σας λέμε ότι σας έχουμε 

ζητήσει ένα δημόσιο έγγραφο και μας λέτε ότι υπάρχει. Εμείς δεν το ξέρουμε. 

Γιατί δεν μας το δίνετε.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Με κάλεσε το δικαστήριο εμένα. Δεν ξεκίνησα από μόνος μου. Μου 

ήρθε ένα έγγραφο ξέρετε, με δικαστικό κλητήρα. Συγνώμη κ.Δήμαρχε, αν 

ερχότανε και σε σας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι δημόσιο έγγραφο πρέπει να δοθεί νόμιμα και στο χρόνο 

του, θα δίνεται κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν τα δίνετε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε τα νόμιμα, κάντε τα νόμιμα που πρέπει και θα τα 

παίρνετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πηγαίνουμε στον Εισαγγελέα, εντάξει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τα νόμιμα είναι απλή αίτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη, δε χρειάζεται συνήγορο ο 

κ.Λίτσας, εντάξει.  
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εμείς λειτουργούμε ως ένα. Πειράζει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας έχω απαντήσει ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος πρέπει να 

προσδιορίζει το καθήκον του και την ιδιότητα του σε κάθε ενέργεια στο Δήμο, 

για να είναι και ο Δήμος απόλυτα απέναντι του όπως πρέπει. Αν δεν 

προσδιορίζει αυτή την, ότι προσπαθεί να ικανοποιήσει, να εξασφαλίσει τα 

συμφέροντα του Δήμου ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεν συνάδει με ευκολίες από 

το Δήμο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι δικό σας σκεπτικό, καινούργιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δε θα μας υποδείξετε εσείς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας το δώσω εγγράφως στο Νόμο περί χορήγησης, στο 

Νόμο περί χορήγησης δημοσίων εγγράφων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν κερδίσαμε ενστάσεις, κάτι δεν κάνατε νόμιμα κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας τον δώσω.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε, έκλεισε το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. στο αρχείο σας και στο γραφείο σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. αυτό που είπα. Αυτό που είπα, θα σας το δώσω να το έχετε 

στο γραφείο σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε το θέμα, έκλεισε το θέμα κύριε Δήμαρχε και κύριοι 

συνάδελφοι. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε, έχουμε θέμα τώρα να προχωρήσουμε. 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, ένα λεπτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Μα, πως; Δεν είναι δυνατόν; Μου απαντήσατε .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μην γράφετε τίποτα απολύτως. Κύριε Δήμαρχε, 

παρακαλώ μην απαντάτε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί στον πίνακα που έχετε την κατάσταση 

τιμολογίων ΠΟΕ, που μας έχετε μοιράσει, υπάρχει ένα κονδύλιο ΑΡΙΑ ΤΕΡΑ 

Α.Ε., αριθμός τιμολογίου 1929, 3.3.2011, 22.890. Μπορείτε να μας πείτε τι 

είναι αυτό κ.Χρήστου; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σε ποια σελίδα είναι αυτό κα Στεργίου; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Αφήστε να απαντήσει. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν έχουμε τέτοιο θέμα εμείς. Μπορώ να το δω λίγο κα Στεργίου; 

Οχι, όχι, δεν έχει σχέση, όχι, όχι. Αυτό κατ' αρχήν λέει, 7η αναμόρφωση, είναι 

παλιό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν 

τοποθετήσεις, αντίρρηση;  

 Ορίστε κ.Λίτσα. Ρωτάω, υπάρχει; Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι δυστυχώς ο κ.Δήμαρχος δε μας δίνει 

τα στοιχεία και τι υπέγραψε με την ΕΥΔΑΠ. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι δεν 

υπάρχει γραφείο κίνησης και μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται μια κατασπατάληση 

στα καύσιμα και στα λιπαντικά για την κίνηση μεταφορικών μέσων. Θα 

παρακαλέσω λοιπόν τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τον κ.Καρίνο ότι δεν είναι 

δυνατόν μετά από 2 χρόνια να μην υπάρχει ικανότητα να κάνετε γραφείο 
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κίνησης. Ολες σχεδόν οι διαδικασίες που κάνετε, είναι στα πλαίσια, στα όρια 

του Νόμου και ειδικά τα συνεργεία και όλα αυτά, είναι στα όρια χωρίς γραφείο 

κίνησης. Μέχρι πότε θα το συνεχίσετε αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. στο θέμα αυτό, γιατί έχουμε, ο κ.Καρίνος δεν έχει την ευθύνη 

και ο κ.Καρίνος και ο κ.Λάτσας και εγώ και ο κύριος, όλοι, συμφωνούμε σ' 

αυτό, σας το έχω πει ότι έχουμε ξανασυμφωνήσει. Δεν έχουμε μια τριάδα 

προσωπικού η οποία να δύναται να περισσεύει από το Δήμο για να αναλάβει 

ένα γραφείο τόσο κεντρικής σημασίας, όπως πράγματι λέτε. Δεν έχουμε, 

προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό για να βρει έστω λίγο χρόνο, έστω από 

εδώ, έστω από εκεί, να βάλουμε ένα μηχανικό, οι μηχανικοί πνίγονται, δεν 

μπορούνε να σου πούνε καλημέρα μέσα στην επιτροπή αυτή, στο γραφείο. Δεν 

έχουμε προσωπικό, έχουμε πρόβλημα, έχουμε συσκευτεί με όλους τους 

Διευθυντές και Διοικητικού, ελάτε ρε παιδιά, πως θα κάνουμε το γραφείο, με 

ποια άτομα. Δεν υπάρχει, τα άτομα τα οποία είναι στην καθαριότητα 

παραδείγματος χάρη που θα έπρεπε να μπούνε παρεμφερή και στο γραφείο 

κίνησης που ξέρουν τα αυτοκίνητα, στο Δήμο Ωρωπού και είναι ένα άτομο και 

τα υπόλοιπα είναι έξω. Είναι δύσκολο, δεν έχουμε άτομα. Εχουμε πρόβλημα, 

έχουμε έλλειψη προσωπικού. Η απάντηση είναι αυτή, έντονη, αλλά πρέπει να 

στήψουμε ό,τι μπορούμε τελικά, να το κάνουμε το γραφείο κίνησης. Δεν 

διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συμβασιούχους δεν μπορούμε να το κάνουμε, 5μηνήτες ή 

8μηνήτες οι οποίοι θα φύγουνε μετά και θα το αφήσουνε σύξυλο. Θα πρέπει 

να το κάνουμε σωστά και οργανωμένο και μόνιμο. Ε, τέτοιο προσωπικό δεν 

έχει ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση ήθελα να κάνω εγώ Πρόεδρε. Τα χρήματα τα 

οποία μπαίνουν στα έργα, στη Μαρμαρά, στο Συκάμινο, στις φυλακές, από που 

προέρχονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι επόμενο θέμα. Προέρχονται από τα έκτακτα ανειδίκευτα 

χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης, ο κ.Λίτσας και η παράταξη του υποθέτω. 

Κυρία Στεργίου; 

........: Πες μια φορά κα Στεργίου ναι. Πες μια φορά να πάει στο διάολο. 

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχει καημό κα Στεργίου. Ειδικά από σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιασημάκης. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.    

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κ.Γιασημάκης εννοείται και η παράταξη του. Από τον 

καιρό που έχετε αρχίσει να μην υπάρχει διάσπαση. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση διάθεσης έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων για πληρωμή 

δαπανών έργων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει χορηγηθεί η εισήγηση, η κατάσταση των έργων προς 

εξόφληση από τα έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου. Εάν υπάρχει κάποια 

ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Πόσο είναι το συνολικό ποσό των ανειδίκευτων που υπάρχουν ακόμα 

διαθέσιμα; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτήν τη στιγμή είναι 1.995.404,72.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γράφει στην εισήγηση. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Παρών ο 

κ.Γιασημάκης. Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ ψηφίζω μόνο το σκέλος της Μαρμαρά, που θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητο έργο και είναι έργο υποδομής. Τα άλλα θεωρώ ότι δεν είναι 

τουλάχιστον για την ώρα επείγοντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, παρών ο κ.Γιασημάκης. Οχι ο κ.Καλύβας. Κύριε 

Αρμυριώτη παρών. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών και εμείς. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Παρών ο κ.Κιούσης. Παρών ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. 

Η κα Στεργίου μόνο την οδό Μαρμαρά. Αρα παρών. Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει. Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ποιο είναι το επείγον να πάρουμε από το συγκεκριμένο 

κονδύλι χρήματα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας άκουσα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους, ποιο είναι το τόσο 

επείγον, το τόσο ειδικό που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουνε, να γίνει ο τάπητας 

της Μαλακάσας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Μαλακάσα να 

ολοκληρωθούνε, όταν 2 χρόνια δεν έχουμε συντηρήσει τους υπάρχοντες 

τάπητες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επείγον που λέτε τώρα δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος 

πάντων. 

 

ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα" του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Οι δύο προϋποθέσεις για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει σε 

υλοποίηση του υπο-έργου Ι, που είναι η προκήρυξη των μελετών, είναι: η 

έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας που έχει γίνει σε 

συνεδρίαση στις 8.1. και επίσης και προέγκριση από το ΕΠΕΡΑ, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στη δημοπράτηση των μελετών. Εχουμε και τις δύο εγκρίσεις 

αυτές και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε σε προκήρυξη των μελετών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχει κανείς αντίρρηση για το θέμα κύριοι συνάδελφοι; 

Παρών ο κ.Λίτσας και ο κ.Ρούσσης .. Μισό λεπτό, αν θέλουν οι αρχηγοί ..  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το πρακτικό του Συμβουλίου του Τεχνικού .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι στη συνεδρίαση την 9η, 8.10., 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την έγκριση της ανάθεσης της μελέτης 

Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου .. κλπ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά 

την από 2.10. πρόσκληση των παρόντων γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της 

έγκρισης της προκήρυξης της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 73316/5, με την 

.. της προκαταρκτικής μελέτης, καθώς δεν υπάρχει πλήρης φάκελος του έργου 

συνταγμένος και συμπληρωμένος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 

του 3316 και επίσης, στις 8.10.12 από το ΕΠΕΡΑ προέγκριση δημοπράτησης 

του υπο-έργου τάδε, με δύο προϋποθέσεις. Δε σας διαβάζω τα υπόλοιπα που 

λέει, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη. Οι δύο προϋποθέσεις είναι, πριν τη 

δημοσίευση του διαγωνισμού θα πρέπει να έχει ληφθεί γνωμοδότηση του 

αρμόδιου τεχνικού, που είναι η προηγούμενη, άρα έχει ληφθεί και δεύτερον, 

πριν την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η διαδιακασία απόκτησης γης, τόσο για το .. όσο και για τα 

αντλιοστάσια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 
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συνάδελφοι; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω κάτι. Καίτοι είχαμε άλλη πρόταση εμείς, όμως 

δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσει ο Βιολογικός Καθαρισμός δεν έχουμε 

καμία, εντάξει, αντίθεση, απλώς μια ερώτηση θέλω. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ενέκρινε την αγορά έκτασης για την κατασκευή. Γίνεται προκήρυξη πριν να 

έχουμε αγοράσει την έκταση ή έχουμε αγοράσει αυτήν την έκταση και γίνεται 

προκήρυξη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε αγοράσει καμία έκταση.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτή εγκρίναμε τότε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προκήρυξη είναι, έγινε προκήρυξη. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μας ζητάει το ΕΠΕΡΑ πριν, ύστερα από 6 μήνες περίπου, που θα 

διαρκέσει η διαδικασία των μελετών, να έχουμε ολοκληρώσει και την αγορά 

των οικοπέδων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για τη συγκεκριμένη περιοχή γίνεται η μελέτη που προχωρήσαμε 

σε προκήρυξη, προχωρήσαμε σε προκήρυξη αγοράς οικοπέδου σε 

συγκεκριμένες περιοχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχουμε πάρει αποφάσεις, εμείς έχουμε καταθέσει τεχνικά δελτία, 

πέρσι τον Μάρτιο και πήραμε τις προ-εντάξεις τον Δεκέμβριο του '12. Εχουμε 

πάρει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του '11, ναι, σωστά. Εχουμε πάρει 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το που θα χωροθετηθούν οι μονάδες, οι 

.. Αυτές οι αποφάσεις όλες έχουνε κατατεθεί όλες στος ΕΠΕΡΑ. Εμείς αυτήν τη 
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στιγμή ζητήσαμε να εγκριθούν τα τεύχη δημοπράτησης των μελετών και 

παράλληλα ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε και τη σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων για την προκήρυξη των οριστικών 

μελετών. Πάμε σε οριστικές μελέτες. Εφόσον έχουμε αποφάσεις για τη 

χωροθέτηση και έχουμε κάνει και τις προκηρύξεις για τους ενδιαφερόμενους οι 

οποίοι θέλουν να διαθέσουν τα ακίνητα τους προς πώληση για να μπορέσει να 

γίνει η μονάδα, το ΚΕΛ, εμείς πάμε κατευθείαν στην προκήρυξη των οριστικών 

μελετών. Αυτό είναι και το τεχνικό δελτίο. Αν δείτε και το τεχνικό δελτίο το 

αρχικό, μιλάει για οριστική  μελέτη δικτύων και ΕΕΛ, Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, είναι δίκτυα. Τα δίκτυα πάνε με οριστικές μελέτες και οι 

μονάδες πάνε μελετο-κατασκευές. Ναι, αλλά εμείς έχουμε πακέτο σ' αυτήν την 

προκήρυξη γιατί πρέπει να φτιαχτούνε οι μελέτες των δικτύων, πρέπει να 

φτιαχτούνε οι  μελέτες των δικτύων και οι προμελέτες των μονάδων. Αυτό 

είναι ένα πακέτο. Αυτό έχουμε καταθέσει εμείς στο τεχνικό δελτίο. Οχι βέβαια, 

αφού αυτό έχουμε ζητήσει εμείς και αυτό μας έχει δώσει το Περιφερειακό 

Συμβούλιο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι και η αγορά των εκτάσεων. Μέσα στο τεχνικό έργο, στο 

τεχνικό δελτίο, το τελευταίο υπο-έργο, το 4ο ή το 5ο, είναι η αγορά των 

οικοπέδων, η οποία θα την πληρώσει το ΕΠΕΡΑ, είναι δηλαδή μέσα από το 

πακέτο της χρηματοδότησης που δίνεται για τους Βιολογικούς και αυτή τη 

διαδιακασία, αυτή τη διαδικασία έχουμε ακολουθήσει. Εχουμε κάνει τις 

προκηρύξεις, έχουν έρθει οι ενδιαφερόμενοι, μας έχουνε δώσει προσφορές, θα 

επιλέξουμε ποιο οικόπεδο είναι το σωστότερο για να μπορέσει να ξεκινήσει η 

διαδικασία και θα ξεκινήσει η διαδικασία όπως πρέπει. Είναι .. Αλλωστε αυτό, 
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θέλω να πω γιατί και στο Τεχνικό Συμβούλιο αυτό συζητήσαμε, ότι εμείς για να 

κερδίσουμε και χρόνο και χρήμα, πάμε σε οριστικές μελέτες. Δεν μπορούμε να 

πάμε σε προ-μελέτες. Δεν είχαμε προ-μελέτες και οι προ-μελέτες κοστίζουνε 

και περισσότερα λεφτά και περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι, αυτή είναι και η 

διαδικασία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχουμε μπει και σε προτεραιότητα σαν πρόταση και σαν ώριμη, 

ωριμότητα πράξης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω ακόμα κάτι; Οι προθεσμίες ποιες είναι που έχουμε για 

να .. ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, το έχω πει πολλές φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπονται από το Νόμο, τέλος πάντων. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οι προθεσμίες, οι προθεσμίες είναι υπερβολικά στενές. Δεν είναι, 

δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή, ξέρουμε τις προθεσμίες, τις έχουμε πει, μέχρι 

31.12. του 13 να έχουν τελειώσει οι μελέτες και μέχρι 31.12.15 να έχουν 

τελειώσει τα έργα. Σ' αυτά σίγουρα θα υπάρχουνε παρατάσεις μικρές όμως. 

Εμείς όσο καθυστερήσουμε, όσο καθυστερούμε, τόσο βάζουμε σε κίνδυνο το 

έργο, γιατί αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας κουβάς χρημάτων ο οποίος 

εκταμιεύει. Προτάσεις υπάρχουνε παραπάνω από το πακέτο χρηματοδότησης 

που έχει το ΕΠΕΡΑ. Οποιος είναι ώριμος και τελειώνει, πηγαίνει και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οποιος προλάβει, παίρνει από τον κουβά. 

 Λοιπόν, κ.Λίτσα. Ωραία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι εμείς ως παράταξη αισθανόμαστε 

δικαιωμένοι που ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την πορεία του τόπου μας 

μπαίνει στην τελική ευθεία, διότι είναι ένα έργο που εμείς επαναφέραμε στο 
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προσκήνιο τον Μάρτιο του 2011, και με επανειλημμένες παρεμβάσεις στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές βοηθήσαμε στο να ξεκολλήσει. Αυτό 

όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών για το τρέξιμο και την φροντίδα που έκανε γι' αυτό το έργο, καθώς 

και τις Τεχνικές Υπηρεσίες.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι από τις φορές που η μειοψηφία βοηθάει με την πίεση της. 

Αυτό ομολογουμένως το .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θέλω να πω δύο πράγματα, συγνώμη που σε διακόπτω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αποδεχόμαστε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι και μερικές, είναι και μερικές καταστάσεις που είναι, 

πραγματικά μας ξεπερνάνε και δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Δηλαδή το 

Τεχνικό Συμβούλιο συνεδρίασε τον Μάρτιο, έκανε άλλη μια συνεδρίαση τον 

Ιούνιο και με αγώνα στην αλλαγή του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης, να συμπληρωθούν τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου τα 

οποία είχαν συνταξιοδοτηθεί και δεν συνεδριάζανε, επί 6 μήνες, έπρεπε να 

γίνει, εμείς θέλαμε την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων, 

δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς αυτό και στην πρώτη συνεδρίαση 

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων είχαμε 4 θέματα ο Δήμος Ωρωπού. 

Τα 2 απ' αυτά ήτανε, ήτανε τα θέματα των Βιολογικών, το άλλο είναι 

παρακάτω που είναι η αλλαγή του αναδόχου με το .. των Αφιδνών και 

πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή ήμασταν όλο το καλοκαίρι από πάνω τους 

για να ορίσουνε μέλη και να μπορέσουν να συνεδριάσουν, γιατί δεν είχαν 

ορίσει μέλη. Στην αλλαγή αυτή του Λιακόπουλου με τον Καλογερόπουλο 

καθυστερήσανε ένα σωρό πράγματα.      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω το εξής για τους Βιολογικούς. Είναι μεγάλο έργο 
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κ.Γιασημάκη, είναι πολύ δύσκολο το έργο, έχει μεγάλες διαδικασίες, ένα 

Τεχνικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε επί 3 μήνες και καθυστερούσε γι' αυτό το 

θέμα. Πήγα τέσσερις φορές στην Αποκεντρωμένη για να πιέσω να συσταθεί 

Συμβούλιο, για να περάσει το θέμα μας και τώρα θα γίνει και τώρα θα γίνει και 

τώρα ήταν ασθενής ο ένας ένα μήνα, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα 

θέματα, γι' αυτό ζητάμε την βοήθεια σας στο μεγάλο έργο, απ' όλους, και θα 

παρακαλούσα και τον κ.Ρούσση να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί 

έχει κάνει και μια τελευταία προσφυγή και πράγματι δυσκολεύει ένα έργο. 

Νομίζω ότι δεν αξίζει ο τόπος, δεν αξίζει ο τόπος, αυτό το μεγάλο έργο του 

Βιολογικού να το χτυπάει κανένας. Θεωρώ και τελειώνω, δε θα μπούμε στη 

διαδικασία, ότι 3,5 χλμ. μακριά από οποιαδήποτε οικισμό που είναι αυτή η 

χωροθέτηση είναι καλή για τον τόπο μας. Είναι καλή. Ας βοηθήσουμε όλοι να 

προχωρήσουν αυτά τα 2 μεγάλα έργα, που θα δώσει αξία στα οικόπεδα μας, 

στη γη μας, την αξία μας, τα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η παράταξη μας είναι υπέρ ενός τόσου σημαντικού έργου και 

απαραίτητου για την περιοχή. Εμείς η μόνη διαφορά που είχαμε ήτανε με μια 

συγκεκριμένη διαδικασία που τήρησε η Δημοτική Αρχή, όταν έγινε η απευθείας 

ανάθεση της χωροθέτησης. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε 

αναλύσει τα θέματα αυτά και δε θέλω να κουράσω το Δ.Σ. Απλώς, μακάρι να 

γίνει ο Βιολογικός, ο πολυπόθητος Βιολογικός στον Ωρωπό, όμως δεν 

μπορούμε να ξεπεράσουμε ότι σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεν γίνανε τα 

πράγματα έτσι όπως είχαμε πει από πριν. Εγιναν με έναν άλλον τρόπο που 

αυτός ο τρόπος νομίζω ότι έσπασε αυτή τη δυνατότητα που υπήρχε να υπήρχε 

μια ομόφωνη απόφαση σε όλα αυτά. Λοιπόν, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ από την αρχή που έχει ανακινηθεί το 
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συγκεκριμένο θέμα, έχω πει πολλές φορές σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

είμαι υπέρ του έργου και από τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, του 2011, το 

οποίο είχε φέρει ο κ.Γιασημάκης. Οσο υπέρ του έργου είμαι όμως, άλλο τόσο 

κατά είμαι της μεθόδευσης του κ.Οικονομάκου, που πολλές φορές έχω 

καταγγείλει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνος του, αν παρατηρήσετε τα 

βίντεο που έχουνε ανεβάσει ο κ. .. συγκεκριμένα, θα δείτε ότι παραδέχεται στο 

Συκάμινο, μετά από συγκέντρωση, ότι αυτό το έκανε για πολιτικούς λόγους και 

για το λόγο του ότι το Συκάμινο είναι μικρό χωριό και θα έχει μικρή αντίδραση. 

Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα ψηφίσω όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να το δω αυτό το βίντεο, έτσι όπως το λέω και να το 

συζητήσουμε πάλι το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κρατήσουμε είπαμε να μιλάμε λιγάκι θεσμικά. Εντάξει. Κύριε 

Ρούσση, έχετε διατελέσει Πρόεδρος. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε και 

θεσμούς. Το θα σου στείλω και θα σου κάνω μέσα στο Συμβούλιο, δεν τιμάει 

κανέναν μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να σου πω και κάτι κ.Ρούσση;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ κ.Πρόεδρε, να σας πω κάτι; Υπάρχουν ορισμένες φυλλάδες 

εδώ τοπικές που λένε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ λέω πως εκφραζόμαστε μέσα στο Συμβούλιο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: .. Αυτές είναι αηδίες, είναι αηδίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μιλάω γι' αυτά που λέτε. Μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί να 

έχετε και άδικο, αλλά ότι τώρα, θα σου στείλω, θα σου κάνω, μέσα στο .. 
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Εντάξει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν έχω καθόλου άδικο. Τι πράγμα; Τι είπα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμένα πάντως με ενοχλεί αυτή η ορολογία να λες σε έναν 

Δήμαρχο, θα σου στείλω, θα σου κάνω .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ δε λέω τίποτα. Εγώ είπα τίποτα; Είπα εγώ τίποτα; Θα σου 

στείλω, σου λέω, στο e-mail του, θα του στείλω το τέτοιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τι άλλο; Ε πως να το πω ρε συ Πρόεδρε, για πες μου; Πως να το 

πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα έλεγα σε έναν Δήμαρχο, θα σας στείλω. Ετσι; Λοιπόν, 

εντάξει.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εδώ πλακωνόμαστε τις μπουνιές. Τώρα θα κρατήσουμε τους 

τύπους; Τις μπουνιές φιλικά εννοώ, έτσι; Τις καρπαζιές θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα μου έγινε και παρατήρηση, για το καράβι, αλλά εγώ το 

θεώρηση πολιτικό, δεν το θεώρησα απειλή. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι, το γράφουν, το γράφουν ορισμένες φυλλάδες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το θεώρησα απειλή. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πλαστογράφοι της .. Το γράφουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι με απειλούσατε σαν πρόσωπο.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εμείς, εμείς δεν είπαμε ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε πει, ναι, συμφωνείτε με το έργο, παρότι από την αρχή 

είχατε άλλη πρόταση. Δε σημαίνει ναι αυτό; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Χασιώτη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι αλλά εκεί κάναμε μια τοποθέτηση. Ετσι; Κάποιες ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εξ αρχής έχουμε τοποθετηθεί για το έργο και όπως το 

αντιλαμβανόμαστε, η θέση μας ήτανε παρών, για συγκεκριμένους λόγους, και 

διατηρούμε αυτήν τη θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εξ αρχής η άποψη η δική μου δεν έχει σχέση με τη χωροθέτηση, 

το είχα πει και στη συνέλευση, όταν κάναμε τη συνεδρίαση για την απόφαση. 

Εγώ θεωρώ ότι αυτό το δίκτυο, το μεγάλο δίκτυο που γίνεται, που θα ξεκινάει 

από το Μαρκόπουλο για να καταλήγει στο Συκάμινο, θα έχει ένα πολύ μεγάλο 

κόστος για τους πολίτες, για τους δημότες. Αυτό λοιπόν το κόστος σε μια, που 

δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο και ποιος θα το παραλάβει αυτό το έργο, μπορεί 

αύριο να είναι μια άλλη εταιρεία, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, για τους 

λόγους αυτούς, για το γεγονός ότι γίνεται ένα τεράστιο δίκτυο που δεν βοηθάει 

και δεν έχει καμιά σχέση και μ' αυτό που είδαμε στη Γερμανία, γιατί κάπου 

αναφέρθηκε ότι στη Γερμανία πήγε ένα κλιμάκιο και είδε κλπ. κλπ., άλλα 

είδαμε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, για τους λόγους αυτούς, δεν είμαι κατά του 

έργου, είμαι κατά του συγκεκριμένου, όπως γίνεται, με τον τρόπο που γίνεται, 

άρα παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Πάντως το κόστος θα το 

πληρώνουνε οι πολίτες όταν λειτουργεί το έργο, τώρα προς το παρών μας το 

πληρώνει η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Για να φτιαχτεί, ναι. 

 Κύριε Κιούση. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Για τους ίδιους λόγους με την κα Στεργίου και εγώ παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κύριοι συνάδελφοι κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Εχει 

καταγραφεί κ.Γιασημάκη. Παρών. 

 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου 

και Αγίων Αποστόλων" του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρεμφερές και το 9ο θέμα. Αφορά τον Κάλαμο. Το διαβάζω για 

να καταγραφεί.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σημαντικό το θέμα αλλά εγώ εισήγηση μέχρι σήμερα δεν έλαβα 

ποτέ. Δεν έχω λάβει εισήγηση και θα ήθελα σ' αυτήν τη συζήτηση να μη 

συμμετέχω. Δε συμμετέχω σ' αυτήν τη συζήτηση. Δεν μπορεί να 

κουβεντιάζουμε τόσο σημαντικά θέματα χωρίς εισήγηση Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας ήρθε εισήγηση στο e-mail την Κυριακή ..; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν έχω εισήγηση, ούτε για το 6 Πρόεδρε, ούτε για το 7.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είναι αρρυθμίες του συστήματος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν έχω Πρόεδρε, τι να σου πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο, εντάξει, θα το δούμε.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και το Σάββατο είναι κλειστός ο Δήμος. Δεν μπορεί να πάρει 
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ο άνθρωπος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κ.Πρόεδρε, το έχουμε 

συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Λίτσας. Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι λυπηρό το θέμα να εξαντλείτε το 

Νόμο να παίρνουμε τελευταία μέρα τις εισηγήσεις, αλλά εδώ νομίζω ότι 

ξεφύγατε τελείως, τα πήραμε Κυριακή. Και θέλω να σας πω το εξής: Κύριε 

Καρίνο, έχετε και εσείς τις ευθύνες σας να έχουμε τις εισηγήσεις στην ώρα μας. 

Ο κ.Πρόεδρος λέει, τα πάτε τελευταία στιγμή. Ποιος είναι ο λόγος να μην 

έχουμε τις εισηγήσεις στην ώρα; Να κάτσουμε να τις διαβάσουμε, να τις 

μελετήσουμε. Θα σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ, μην τα βάζετε τα θέματα 

άμα δεν έχετε έτοιμες τις εισηγήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ητανε και ιδιαίτερο το Συμβούλιο κ.Λίτσα, επειδή ήτανε η 

Δευτέρα λόγω της δέσμευσης του Δημάρχου, που αφορούσε το θέμα την 

μεταφορά των μαθητών .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σύμφωνοι αλλά αυτό γίνεται πάντα, αυτό γίνεται πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι πιέζει, δεν έφυγαν οι εισηγήσεις, δεν ήταν έτοιμη η 

εισήγηση την Παρασκευή, μοιραία τις πήραμε μέσα στις μέρες που ήτανε 

αργία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, εντάξει. Μπορείτε να μας στέλνετε τις εισηγήσεις στην ώρα 

τους; Ημαρτον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας το είπα και κατ' ιδίαν. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να 

στενοχωριόμαστε, έτσι να το πούμε, για τέτοια θέματα.  
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 Επί του θέματος λοιπόν κύριοι συνάδελφοι υπάρχουνε αντιρρήσεις;  

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν έχω αντίρρηση, απλά σε προηγούμενο Συμβούλιο ανακοίνωσα το 

εξής: στην περιοχή που έχουμε χωροθετήσει για το Βιολογικό του Καλάμου, το 

Δασαρχείο υποστηρίζει ότι είναι δασική και αναδασωτέα έκταση και έχει 

προτείνει μάλιστα, μετά από νεότερη συζήτηση που έκανα, έχει προτείνει να 

αλλάξουμε τη χωροθέτηση. Εδώ βλέπω ότι προχωράμε τη μελέτη. Εχετε κάνει 

κάποια ενέργεια γι' αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην περιοχή χωροθέτησης, απ' όσο γνωρίζω κύριε Προϊστάμενε, 

υπάρχουν και εκτάσεις μη δασικές. Δηλαδή τις εγκρίνει το Δασαρχείο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Πως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μια ερώτηση ο κ.Γιασημάκης. Ναι. Πολλές, πολλές. Κύριε 

Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βλέπω εδώ στην απόφαση που έχω πάρει κ.Καρίνο, που λέει 

ότι πριν την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης της γης τόσο για την ΕΕΛ, όσο και για τα 

αντλιοστάσια. Αυτό δεν είναι η διαδιακασία για να γίνει η μελέτη;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπράβο. Αυτό θέλω να κάνω την ερώτηση. Από τη στιγμή 

που η μελέτη δε θα έχει γίνει, πως θα ξέρουμε που θα είναι τα αντλιοστάσια;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι αλλά αφού δεν έχει γίνει η μελέτη, το αντλιοστάσιο πως 

θα ξέρουμε που θα γίνει. Στο περίπου; Τι; Και ποιος θα μας το κάνει αυτό; Θα 

πρέπει να προηγηθεί μια άλλη διαδικασία. Ετσι δεν είναι;  
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(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άμα ενοχλώ, να μην ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά είπα θα μιλάς για το Καπανδρίτι, δε θα μιλάς για τον 

Κάλαμο. Δημοκρατικά. Λοιπόν, σε ακούμε. (γέλιο) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τώρα, άμα απαντήσω όπως αισθάνομαι για τον Κάλαμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε πειράζω, σε πειράζω.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. κάποιοι μπορεί να προσβληθείτε. Τέλος πάντων. Ηθελα να 

ρωτήσω τον κύριο Διευθυντή, σε σχέση με την προμελέτη, η συγκεκριμένη 

προμελέτη που ορίζει το χώρο, έχουμε πάρει περιβαλλοντολογικούς όρους, 

ώστε να κερδίσουμε χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τώρα θα γίνουνε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουνε 

αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο θέμα; Ομόφωνα; 

 Το Συβμούλιο ομόφωνα εγκρίνει λοιπόν. Κάλαμος είναι αυτός. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε, για σας όλα. (γέλιο) Τον Κάλαμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι για τον Πρόεδρο. Για τον Κάλαμο; (γέλιο) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να καταγραφεί ότι δε συμμετείχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συμμετείχατε στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.  
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ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση 

κεντρικής πλατείας Συκαμίνου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 10ο θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα Ποιότητα Ζωής. Εάν το 

Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να το φέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

μπορούμε να τα φέρουμε τις μελέτες. Εάν νομίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όμως 

ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής θεωρείται ότι επάρθη η απόφαση νόμιμη, να το 

πει σήμερα, να το αναβάλλουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι κάτι 

που είμαστε υποχρεωμένοι στη διαδικασία να ρισκάρουμε τώρα τρία έργα 

αξιόλογα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ας πάμε .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, συνεδρίασε. Συνεδρίασε και ομόφωνα αποφάσισε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να πω κάτι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή επί της ουσίας, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής δεν 

υποτιμήθηκε. Είναι σωστό αυτό που λέτε, συνεννοηθήκαμε λάθος με την 

αρμόδια υπάλληλο, έστειλε λάθος χαρτί, έστειλε λάθος πρόσκληση ..  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρε, η κα Μαργέτα δεν ενημερώθηκε καν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, θα ζητήσω ευθύνη. Ορίστε; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω και εγώ κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον 
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κ.Ηλιάσκο, που θέλει να προσθέσει κάτι στο θέμα αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Το αναβάλλουμε, αν νομίζετε 

πως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κ.Γιαμαρέλο, αμέσως μετά. 

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θέλω να πω δύο πράγματα όσον αφορά τις αρμοδιότητες και 

μάλιστα τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Επειδή και εγώ δεν ήξερα ότι αυτό θα 

έπρεπε να μπει, άλλωστε εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα τώρα ούτε να 

επιρρίψω ευθύνες, ούτε να .. Αναλογιζόμαστε όλοι τις ευθύνες μας. Μίλησα με 

άλλους δύο Δήμους και θα σας πω και συγκεκριμένα. Με το Δήμο Διονύσου και 

το Δήμο Καλυβίων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ε, αυτούς ξέρουμε, αυτούς έχουμε φίλους, μ' αυτούς μιλάμε. Και 

με το Δήμο Καλυβίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να βγούμε, μας έχει .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, γιατί με το 

θέμα των αρμοδιοτήτων της Ποιότητας Ζωής υπάρχει μια σύγχυση. Επειδή ο 

ρόλος της είναι γνωμοδοτικός, κάποιοι Δήμοι, κάποια θέματα τα περνάνε και 

μάλιστα είναι πολύ πιο πιεστικοί στην Ποιότητα Ζωής, έτσι; Κάποια άλλα 

θέματα κάποιοι άλλοι δεν τα περνάνε. Οσον αφορά το θέμα των αναπλάσεων, 

ούτε και εγώ ήξερα ότι .. Ο κ.Καρίνος μου το είπε την Παρασκευή το μεσημέρι 

και μάλιστα μου είπε, να κάνουμε μια Επιτροπή Ποιότητα Ζωής σαν έκτακτο 

θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή έγινε αυτή η πρόσκληση, εάν κάποιος δεν θίξει 

την απόφαση της Ποιότητας Ζωής, δεν τίθεται θέμα. Εάν κάποιος τη θίξει, τότε 

τίθεται θέμα. Είναι δηλαδή στο χέρι το δικό μας για το τι, για το πως θα 

προχωρήσει η διαδικασία.  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε. Θέλετε να προτείνετε .. ;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, δεν είναι μόνο ο εργολάβος. Κάποιος ιδιοκτήτης 

που είναι στην πλατεία, που πας εκεί που παρκάρει το αυτοκίνητο ο πελάτης .. 

να το κάνεις πεζοδρόμιο. Αυτός θα κάνει προσφυγή. Δεν είναι ότι θα κάνει 

μόνο ο Ρούσσης προσφυγή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. μπορεί να κάνει οποτεδήποτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ήδη ο κ.Ρούσσης έκανε δήλωση, η προσφυγή είναι σαν 

να έχει γίνει. Σας ακούμε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, έχετε προβλέψει ελικοδρόμιο; Μπορεί να χρειαστεί, 

γι' αυτό το λέω. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό τώρα, έχει το λόγο ο κ.Ρούσσης. Ας τον ακούσουμε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν ξέρω αν θα αναβληθεί το θέμα ή όχι, εγώ αυτό που θέλω, είναι 

παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε ένας Τοπικός Σύμβουλος, για να 

ενημερωθώ για το συγκεκριμένο, καλό θα ήτανε να έχουμε τη μελέτη. Δεν 

έχουμε τεχνική περιγραφή, δεν έχουμε προϋπολογισμό του έργου. Δεν έχουμε 

.. υποχρεώσεις, δεν έχουμε τιμολόγιο μελέτης να δούμε τι υλικά θα μπουν, 

πως θα μπουν κλπ. Και κατά δεύτερον, που πρώτο θα έπρεπε να ήταν αυτό, 

δεν έχουμε την έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου. Για ποιο λόγο δεν το 

στείλαμε στο Τοπικό Συμβούλιο; Αν θα αναβληθεί, μέχρι να πάρει απόφαση η 

Ποιότητα Ζωής, να εγκριθεί και από το Τοπικό Συμβούλιο. Γιατί να μηδενίζουμε 

τις αποφάσεις τα Τοπικά Συμβούλια; Θέλει, είναι διαμόρφωση πλατείας, πως θα 

γίνει; Είναι ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. 310.000 είναι 
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αυτά. Γιατί να μην έχουμε και την απόφαση Τοπικού Συμβουλίου;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι και προϋπόθεση νομίζω .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Φυσικά. Είναι προϋπόθεση στον "Καλλικράτη".  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιβάλλεται να γνωματεύσει .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Φυσικά, φυσικά. Αμα διαβάσετε τον "Καλλικράτη", το λέει 

ξεκάθαρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή από το Τοπικό πιεζόμαστε να το κάνουμε το έργο, πρέπει 

να πάρει και απόφαση; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Φυσικά και πρέπει να πάρει απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, συμφωνώ μ' αυτό που είπε ο κ.Ρούσσης. Κοιτάξτε, μας 

φέρνετε, όπως είπα και προηγουμένως, να ψηφίσουμε ένα έργο για το οποίο 

δεν ξέρουμε τι προβλέπει. Πως θα ψηφίσουμε ένα έργο; Αν αυτό είναι, βγει 

κακοκοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο, δεν πρέπει να έχουμε μια θέση; Οταν μας 

έρχεται Παρασκευή απόγευμα η εισήγηση, πότε θα προλάβουμε να τα δούμε 

τα τεύχη και τη μελέτη και όλα αυτά που λέει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναβάλλεται το έργο. Οι μελέτες είναι στη διάθεση σας, οι 

χάρτες είναι στη διάθεση σας. Αναβάλλονται τα έργα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να έχουμε χρόνο να τα δούμε και να κάνετε σωστά τις 

δουλειές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλονται τα θέματα 8, 9 και 10. Αναβάλλονται κυρία .. 

Αναβάλλονται. Οχι, να μην πείτε τώρα πλέον. Αναβάλλονται.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, Πρόεδρε έχω ζητήσει το λόγο, δεν τον έχω πάρει ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο θέμα; 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Για το συγκεκριμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβλήθηκαν τώρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πως θα γίνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Αρμυριώτη, σας ακούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέστο Γιώργο σε μένα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εχουμε αποφασίσει για σοβαρότατα θέματα και δεν ξέρω, δεν 

βρίσκεται κανένας Πρόεδρος του Τοπικού εδώ, ο οποίος πρέπει να συμμετέχει 

και να ψηφίζει κιόλας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουνε κληθεί όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουνε κληθεί πάντως. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εχουνε κληθεί και απουσιάζουνε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουνε κληθεί όλοι, όπως πάντα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και δεν είναι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τι να κάνουμε; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το ένα θέμα είναι αυτό. Και μια ερώτηση νομικού χαρακτήρα. 

Αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Ακούστηκε προηγουμένως και το ξέρετε όλοι 

ότι οι αποφάσεις της Ποιότητας Ζωής είναι γνωμοδοτικές. Υποθετικό το 

ερώτημα. Εάν εισηγηθεί κάτι η Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συβμούλιο πει 

όχι τι γίνεται; 'Η το αντίστροφο; Η Ποιότητα πει όχι και το Δημοτικό Συμβούλιο 

πει, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ισχύει του Δημοτικού Συμβουλίου. Ε, τότε 500 να 

ακυρωθούνε της Ποιότητας Ζωής τι σχέση έχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, γνωμοδοτική είναι, όπως και των .. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δηλαδή να καταργήσουμε την Ποιότητα, την Επιτροπή; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς σήμερα, αυτό ακριβώς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό υπάρχει διχογνωμία αν χρειάζεται η Επιτροπή Ποιότητα 

Ζωής.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Είναι λάθος αυτό, είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ποιος μιλάει για την απόφαση της Ποιότητας Ζωής; Μιλάμε το 

αν έγινε σωστή η κλήση των μελών της Ποιότητας Ζωής. Δε μίλησε κανείς για 

το αν .. απόφαση θετική ή αρνητική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει. Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γιατί μας κόβετε το λόγο; Συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου, καθόλου, σας ακούμε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, γενικά υπάρχει μια δισλειτουργία ως προς τις προσκλήσεις 

για τα θέματα είτε των Επιτροπών, είτε του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδαμε την 

Πέμπτη ήμασταν σε Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μέχρι τις 5:00 η ώρα στο Δήμο 

και τέτοιο θέμα δεν ήρθε, παρά μόνο την Παρασκευή εστάλη, όπως είπατε, η 

πρόσκληση. Λοιπόν και γιατί στάλθηκε; Διότι αν έμπαινε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα και σκεφτήκαμε, τότε σκεφτήκαμε ότι 

έπρεπε να πάρουμε και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Ε, 

ας σοβαρευτούμε λίγο, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να μη 

φτάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιοι να σοβαρευτούνε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν εντάξει, είναι πάντως, είναι σαφές ότι και οι αποφάσεις 

της Ποιότητας Ζωής, όπως και οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων είναι 
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γνωμοδοτικές για το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. όμως προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, συμφωνούμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το 8, 9 και 10.  

 

ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση 

πεζοδρόμου φυλακών Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση οδού 

Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων του Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται. 
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ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις Μαλακάσας". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα.  

 Κύριε Καρίνο. Είναι 2ος ΑΠΕ και 2ο Πρωτόκολλο και 2ος Πρότυπος 

Κανονισμός Τιμής Μονάδων Νέων Εργων.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις επί του θέματος; Λοιπόν, βλέπω 

εδώ αρκετές τοποθετήσεις; Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, ο 

κ.Βελτανιώτης; Αλλος συνάδελφος εδώ; Οχι. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οπως και την προηγούμενη φορά αλλά ήτανε πάρα πολύ αργά και 

τώρα έχει περάσει λίγο η ώρα, είχαμε συζητήσει και πάλι για το συγκεκριμένο 

έργο όπου είχα αναλύσει έτσι κάπως την ιδιαιτερότητα και το ειδικό 

ενδιαφέρον το είπα ειδικό κίνητρο του κ.Δημάρχου να ολοκληρώσει το 

συγκεκριμένο έργο. Απ' ότι βλέπετε η προηγούμενη Διοικητική Αρχή της 

Μαλακάσας, η Κοινοτική Αρχή, έκανε 8 χρόνια, που το συγκεκριμένο έργο, αν 

και είχε χρήματα για να το ολοκληρώσει το ταμείο της Μαλακάσας, 

προσπαθούσε να εκταμιεύσει από την Κεντρική Διοίκηση. Είναι δεκάδες, θα πω, 

σίγουρα δεκάδες τα έγγραφα. Προς το ΕΛΛΑΔΑ 2004, προς την ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, προς πάρα πολλές Υπηρεσίες, στο Υπουργείο 

Οικονομικών πάρα πολλές φορές, το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΕΛΛΑΔΑ 2004, 

μέχρι και από την ΕΠΟ είχαμε ζητήσει κάποια στιγμή να το κάνει .. γήπεδο, .. 
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και να έχει έδρα τη συγκεκριμένη περιοχή της Μαλακάσας. Ο μόνος λόγος ήταν 

ότι αυτό το έργο δεν ήτανε σε πρώτη προτεραιότητα γιατί δεν υπήρχε φυσικό 

αντικείμενο άμεσο για να αξιοποιηθεί. Ηταν ένας σχεδιασμός μακρόχρονος και 

για την πορεία της περιοχής. Το ειδικό κίνητρο όμως του κ.Δημάρχου, αυτό το 

έργο το ολοκληρώνει, ενώ είδαμε ότι έκοψε την οδοποιία της Μαλακάσας, 

προχωρεί πάρα πολύ γοργά το συγκεκριμένο έργο.  

 Επειδή έχουνε αναφερθεί και στη δική μας την παρουσία και πως 

ακριβώς σχεδιάσαμε αυτό το έργο, θέλω να πω το εξής: το συγκεκριμένο έργο 

δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, το λέω άλλη μια φορά, είναι δύο μπάσκετ 

πλαστικοποιήσεις, είναι ένα γήπεδο 5 χ 5 και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 11 χ 11. 

Είναι όλα μαζί. Η πρώην Κοινότητα Μαλακάσας είχε ένα σκεπτικό πως να 

μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου και μ' αυτόν τον τρόπο είχε βάλει 

ακόμα και πυλώνες μεταχειρισμένους που είχε να μειώσει το έργο. Αν και 

υπάρχουν οι πυλώνες και για το μεγάλο γήπεδο, είδαμε ότι η Δημοτική Αρχή 

έβαλε τους καινούργιους. Ομως έκανε και κάτι ακόμα η Δημοτική Αρχή, άλλαξε 

το φυσικό αντικείμενο του έργου και βάζει πλαστικό τάπητα. Ο σχεδιασμός, 

λέω για άλλη μια φορά, ήτανε φυσικό. Εμενε το νταμαρόχωμα και πολύ εύκολα 

θα μπορούσε να μπει ένα φυσικό τερέν. Προσφέρεται άλλωστε και η περιοχή 

της Μαλακάσας. Ομως βλέπετε μέσα στην εισήγηση ότι για 8 ολόκληρη χρόνια 

προσπαθούσε η προηγούμενη Διοίκησης της οποίας ήμουνα Κοινοτάρχης, να 

βρει τα χρήματα απ' έξω, να πάρει χορηγήσεις, χορηγήσεις που είχε βέβαια 

αλλά κοπήκανε κατά καιρούς, από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

συγκεκριμένα, για να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο έργο. Δυστυχώς όμως, 

βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα ειδικό κίνητρο. Αυτό το ειδικό κίνητρο τελικά, 

κ.Δήμαρχε, πέρα από τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο 

είναι. Δεν απαντήσατε ποτέ τι καημό έχετε να ολοκληρώσετε ένα έργο, τη 

στιγμή που υπάρχουνε πολύ σοβαρότερα έργα υποδομής, όπως είναι η 

οδοποιία που την κόψατε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα ποιος έπαιζε εκεί, εκτός από τον ΑΓΙΑΞ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ; 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας το είπα κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν και λέτε ένα ειδικό κίνητρο. Φέρνετε υπονοούμενα στο 

Συμβούλιο. Πείτε ποιο είναι αυτό το κίνητρο να καταλάβουμε και εμείς. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επειδή την τελευταία φορά που είχε έρθει ανάλογο, σε 

ανάλογο θέμα αυτό το συγκεκριμένο έργο, 8 Νοεμβρίου 11, ο κ.Λίτσας είχε 

αποχωρήσει τότε, αν και του ζήτησα να κάτσει εδώ να μας ενημερώσει για το 

έργο, πράγμα που δεν έκανε. Αναγκάστηκα λοιπόν να καθίσω να δω όλους 

τους φακέλους του έργου και να ετοιμάσω μια ιστορική αναδρομή του έργου 

και θα ήθελα την προσοχή σας για 5 λεπτά. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 1 

μήνα που αναγκάζομαι να αναφερθώ σε έργο. Πριν 1 μήνα ακριβώς 

αναφέρθηκα στην ύδρευση του Αυλώνα και σήμερα θα αναφερθώ στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαλακάσας, για την πληρωμή τους, για τη 

διαδικασία και για τη διαδικασία της ανάθεσης του έργου. Λοιπόν, το θέμα έχει 

ως εξής: και θα παρακαλούσα να συγκρατήσετε ημερομηνίες και γεγονότα. Στις 

18.9.01, με την 38 απόφαση 2001, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας, 

αποδέχεται περίπου 117.000 ευρώ για κατασκευή ενός γηπέδου τένις, 

πλαστικοποίηση δύο γηπέδων μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμός των παραπάνω 

αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 31.5.2002 το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας αποδέχεται 234.776 

ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος 7, αθλητικών έργων γηπέδου 

ποδοσφαίρου κλπ. 9.7.2002, με την 39/2002 απόφαση του το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Μαλακάσας εγκρίνει την μελέτη 260/2002, με τίτλο "Αθλητικές 
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εγκαταστάσεις Μαλακάσας" και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης παράτυπα και 

παράνομα, διότι όπως αναφέρει η υπάρχουσα πίστωση είναι 352.000 ευρώ, 

ενώ το κόστος του έργου θα ανέλθει κοντά στο 1.500.000 ευρώ. Δημοπρατεί 

δηλαδή το έργο χωρίς να υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση, πράγμα που 

απαγορεύεται. 5.10.2002 με την 48/2002 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 

εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας, χωρίς να λάβε υπ' όψη του ότι λεφτά δεν 

υπάρχουν και ότι δεν μπορεί να δημοπρατήσει αυτό το έργο. 22.11.2002 

υπογράφεται η εργολαβική σύμβαση και ορίζεται η προθεσμία εκτέλεσης του 

έργου σε 270 ημέρες, δηλαδή μέχρι 2.9.2003. Μετά τη χορήγηση διαδοχικών 

παρατάσεων φτάνει ως 18.9.2004. Στις 9.7.2003 η Κοινότητα Μαλακάσας 

εγκρίνει τη δημιουργία κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ του αναδόχου 

και ενός συναιτέρου. Στις 30.7.2003 αποστέλλεται ο πρώτος λογαριασμός στην 

Κοινότητα Μαλακάσας. 6.10.2003 γίνεται η ειδική δήλωση διακοπής των 

εργασιών του έργου εκ μέρους της Κοινοπραξίας.  

 Τον Ιούνιο του 2004 στις 17 η Κοινότητα Μαλακάσας εγκρίνει τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, καθότι 2 εβδομάδες νωρίτερα στις 4.6.2004, η 

ανάδοχος Κοινοπραξία είχε ζητήσει την επανέναρξη των εργασιών. Για να 

καταλάβουμε όλοι τι γίνεται, θα πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

επιχορήγησης, 234.776 ευρώ προέρχονται από την Περιφέρεια και από την 

ΑΘΗΝΑ 2004, Περιφέρεια Αττικής. Σε έγγραφο του ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Μαλακάσας προς το Υπουργείο Πολιτισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου 

63/22.1.2003, έλεγε μεταξύ άλλων: το ως άνω έργο θα συνεχίσει να 

χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της Κοινότητας Μαλακάσας και μετά το 

πέρας των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ του 2004. Για να καταλάβουμε δηλαδή που 

πήγανε τα λεφτά των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Σε έργο που 8 χρόνια μετά τους 

αγώνες δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ετσι λοιπόν μετά την επανέναρξη στις 

17.6.2004 έρχεται η Κοινοπραξία των αναδόχων 6 Σεπτεμβρίου 2004 να 

διακόψει και πάλι τις εργασίες. Ολα αυτά τα χρόνια το έργο που θα 
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χρησιμοποιούνταν στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ μένει σχεδόν ακίνητο.  

 30 Απριλίου 2010, χρονιά εκλογών, η Κοινότητα Μαλακάσας αποφασίζει 

να πληρώσει την Κοινοπραξία από ιδίους πόρους και όχι από χρηματοδότηση. 

Διαφωνεί όμως ο Γραμματέας της Κοινότητας της Μαλακάσας και στέλνει 

Υπηρεσιακό Σημείωμα στις 14.6.2010 στον Κοινοτάρχη στο οποίο αναφέρει: .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, ναι, ο Γραμματέας της Κοινότητας Μαλακάσας. Ναι, ναι. 

14.6.2010. Σχετικά με την έκδοση του ανωτέρου χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής 178/2010 με δικαιούχο την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΝΤΟΜΟΥΣ ΑΤΕ, 

Χ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ, με αριθμό τιμολογίου 08/1.6.2010, αξίας 650.817,80 ευρώ, ως 

εξόφληση του τρίτου λογαριασμού του έργου "Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Κοινότητας Μαλακάσας", σας κάνω γνωστό ότι η εν λόγο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, 

σύμφωνα με την πράξη 11/2009, του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, έπρεπε να είχε εκδόσει το τιμολόγιο εντός του ιδίου οικονομικού 

έτους, το 2004 δηλαδή, μαζί με τον τρίτο λογαριασμό. Παρακαλώ για τις δικές 

σας ενέργειες. Ενημερώνει ο Γραμματέας. Ο Κοινοτάρχης της Μαλακάσας του 

απαντά την ίδια μέρα ως εξής: Κύριε Μπαλόκα, λυπάμαι για την άστοχη 

ενέργεια που κάνατε να μην με ειδοποιήσετε τότε για τη συγκεκριμένη 

ενέργεια και έχετε για μένα την ευθύνη όπως τώρα το γνωρίζετε, θα έπρεπε 

και τότε να το γνωρίζετε. Παρακαλώ όπως συντάξετε πλήρη τα σχετικά 

στοιχεία στο χρηματικό ένταλμα 178/2010 και το διεκπεραιώσετε, για να πάω 

σε μια ανώτερη Αρχή από τη ΔΟΥ Αγ.Στεφάνου, την οποία θεωρώ ότι δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω ελλιπούς προσωπικού μη ειδικευμένου. Για τον 

λόγο αυτό και να προφυλαχτούν τα συμφέροντα της Κοινότητας, θα πάω σε 

προληπτικό έλεγχο, Επίτροπο δηλαδή, για το λάθος που κάνατε.  

 Μετά την εντολή του Προέδρου συντάσσεται το ένταλμα και πάνε στον 

Επίτροπο, ο οποίος δέχεται ότι δεν μπορεί να πληρωθεί η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, διότι 
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βάσει του Νόμου δεν έκοβε το τιμολόγιο ως όφειλε, μαζί με την έκδοση του 

τρίτου λογαριασμού το 2004. Εδώ τερματίζονται και οι προσπάθειες του 

κ.Λίτσα να πληρωθεί η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ. Ερχεται όμως η νυν Δημοτική Αρχή του 

κ.Οικονομάκου στις 8.11.2011 να πάρει απόφαση για αποδέσμευση χρημάτων, 

ώστε να πληρωθεί το τιμολόγιο το οποίο δεν πλήρωνε ο Επίτροπος. Ετσι μέσα 

στο 2011 πληρώθηκαν δύο εντάλματα των 250.000 ευρώ έκαστο, δηλαδή μισό 

εκατομμύριο ευρώ, χωρίς αυτά τα εντάλματα να πάνε ποτέ στον Επίτροπο. Το 

συγκεκριμένο όμως τιμολόγιο και ένταλμα ο κ.Λίτσας είχε αναγκαστεί να το 

πάει. Σήμερα η Δημοτική Αρχή με τα θέματα που φέρνει γι' αυτό το 

συγκεκριμένο έργο, ζητά άλλες 413.000 ευρώ για την πληρωμή του, για 

αποπληρωμή του έργου. Ενα έργο το οποίο ξεκίνησε με φόντο τους 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ του 2004 και τελείωσε μόλις τώρα, τον Οκτώβριο, τον 

Σεπτέμβριο του 2012. Ενα έργο του οποίου τα εντάλματα δεν πήγανε στον 

Επίτροπο για έλεγχο, τουλάχιστον μέχρι το 2011, ένα έργο του οποίου το 

τιμολόγιο που κόπηκε το 2012, δεν έχει ημερομηνία, έχει μόνο χρονολογία με 

ό,τι και αν σημαίνει αυτό και μας ζητούν σήμερα να ψηφίσουμε τι; 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα; Φωτοτυπία του τιμολογίου χωρίς ημερομηνία είναι 

εδώ. Εχει μόνο χρονολογία 2012. Οποιος θέλει να το δει, στη διάθεση του, 

233.202 ευρώ.  

 Είναι ένα έργο το οποίο ίσως δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, λαμβάνοντας 

υπ' όψη πληθυσμιακά κριτήρια. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά και 

είναι εύλογα και θα πρέπει ο καθένας από μας να αναλάβει τις ευθύνες του, 

γιατί τις ευθύνες τις έχουν αυτοί που ψηφίζουν.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει, θα το πάρετε.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο είχε πάει από τον 

κ.Λίτσα στον Επίτροπο και είχε απορριφθεί, έπρεπε να το είχατε πάει στον 

Επίτροπο. Δεν έπρεπε να πληρωθεί χρησιμοποιώντας τη Διάταξη αυτή. Το '12 

πήγε, το 2011 πληρώθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ το συγκεκριμένο ένταλμα 

το οποίο ο κ.Λίτσας το πήγε στον Επίτροπο και απορρίφθηκε και εσείς δεν το 

πήγατε στον Επίτροπο και το πληρώσατε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επιμένω και λέω, ότι το συγκεκριμένο ένταλμα, το 

συγκεκριμένο τιμολόγιο, το συγκεκριμένο ένταλμα, το συγκεκριμένο τιμολόγιο 

είχε πάει το 2010 στον Επίτροπο και είχε απορριφθεί. Την ξέρω τη νομολογία 

κ.Χρήστου, τη γνωρίζω. Για όσες Κοινότητες δεν ελέγχονταν από τον Επίτροπο 

ίσχυε αυτή η νομολογία η οποία μου λέτε για το 2011. Εδώ όμως πρόκειται για 

ειδική περίπτωση, το ένταλμα έχει πάει και έχει επιστραφεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτι πρέπει να πω εγώ πρωτού ξεκινήσουν τα τεχνικά θέματα. 

Δεν ξέρω τι ακριβώς απαντήσεις μπορεί να δώσει ο καθένας. Εμένα έρχεται μια 

απόφαση για να πάμε στο δικαστήριο 650.000 ευρώ, αυτό το ποσόν να 

εκδικαστεί .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι απόφαση, αγωγή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγωγή για να εκδικαστεί σε 20 μέρες, σε 1 μήνα. Στέλνω την 

εκδίκαση, την δικογραφία στον Διευθυντή μου, στον έναν, στον άλλο και 

στους δικηγόρους. Μου λένε, είναι χαμένη υπόθεση και έχουμε και γύρω στα 

100.000 πρόστιμο. Είναι βέβαιον. Με τα χαρτιά, όπως ήτανε. Η απάντηση από 

τους Διευθυντές μου ήταν αυτή. Πως ξεκίνησα εγώ την πολιτική διαδικασία για 

το έργο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εκδικαζότανε σε 1 μήνα. Πως 
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μπορούμε να γλιτώσουμε - εντομεταξύ πρέπει να γνωρίζετε το εξής: ότι όλος ο 

έλεγχος ο οικονομικός από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών στους 

Δήμους, δίνει πρώτης προτεραιότητος να πληρωθούνε τα ΠΟΕ και μετά να μπει 

σε έργα καινούργια. Αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου και ο έλεγχος που 

γίνεται, γίνεται γι' αυτόν το λόγο πολλές φορές. Μιλάμε για μεγάλα κονδύλια, 

όχι 500 ευρώ κλπ. Τέλος πάντων. Και εκεί έχουμε πάρει μπράβο, γενικά σαν 

πορεία οικονομική του Δήμου μας από την Επιτροπή του Υπουργείου 

Οικονομικών. Αυτό είανι παρένθεση. Οταν οι κύριοι όλοι μου λένε ότι αυτό το 

ποσόν δεν το γλιτώνουμε με τίποτε, αποφασίζουμε, φωνάζουμε μπροστά στον 

δικηγόρο, τον Α.ΝΤΟΜΟΥΣ και λέμε, τι σκοπό έχεις να κάνεις; Παιδιά, δεν θέλω 

τις προσαυξήσεις, αρκεί να μπείτε σε μια διαδιακασία να με πληρώσετε, αλλά 

το δικαστήριο ούτως ή άλλως θα γίνει σε 1, 2 μήνες   Και το δικαστήριο έγινε 

και κέρδισε ο άνθρωπος τελεσίδικα και δεν μπορούσαμε να μην το 

πληρώσουμε, αλλά εφόσον στην πορεία είχαμε δώσει κάποια δόση για να 

αποφύγουμε τα 100.000, ξεκίνησε να πληρώσουμε το ποσόν. Ξεκινήσαμε να 

πληρώνουμε το ποσόν με μια σύμφωνη γνώμη για να γλιτώσουμε τα 100.000 

ευρώ, τα οποία στο τέλος όμως η εταιρεία αυτή, προφανώς αφού είχε κάνει το 

έργο και είχε επιτροπές παραλαβές και όλα τα χαρτιά σωστά, θα έπαιρνε τα 

λεφτά της ούτως ή άλλως. Στην πολιτική πορεία του θέματος, εφόσον θα 

πλήρωνα 640.000, 650 ή 750, με τις προσαυξήσεις, λέω 750, το ζητούμενο 

ήτανε αυτό το έργο να πληρωθεί 650.000 και να μείνει ένα πράγμα, όπως το 

βλέπαμε από εκεί που περνούσαμε και να θέλει άλλες 300 για να γίνει ένα 

κόσμημα στη Μαλακάσα, αποφάσισα το έργο αυτό με τη σύμφωνη γνώμη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και όλων των Συμβούλων και της Μαλακάσας, να 

τελειώσει το έργο, δηλαδή το τριακοσάρι που δίνω σήμερα στο Συκάμινο να 

γίνει το έργο, το τριακοσάρι το διακοσάρι που θα πέσει στις Αφίδνες για να 

γίνει η πλατεία, εκεί αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, για να 

γίνει 1.000.000 έργο συνολικά και να φαίνεται στην περιοχή με 300.000, γιατί 
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τα 640, τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως ο Δήμος δεν μπορούσε να το αποφύγει.  

 Αυτό έγινε από πλευράς Δημοτικής Αρχής, είναι πάγια η χάραξη της 

πολιτικής αυτής, την έχω πει από την αρχή, εδώ και 1 χρόνο τη λεώ, ότι αυτό 

το, από τότε που ήτανε να γίνει η εκδίκαση, να πληρώσουμε τα 640, 

αποφασίσαμε σαν έργο στη Μαλακάσα να ολοκληρώσουμε αυτό.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δυό κουβέντες κ.Πρόεδρε. Εντάξει, να πω δύο κουβέντες 

πάνω σ' αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδιθεί το 

δικαστήριο, από τη στιγμή που εμείς τον είχαμε πληρώσει ήδη, με απόφαση 

μας τον Νοέμβριο. Δηλαδή με το που πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι εγώ έχω 

ήδη πληρωθεί, τι θα του έλεγε το δικαστήριο; Οτι το έχασες; Δεύτερον, οι 

650.000 αν πληρωνόντουσαν, ήτανε για μέχρι εκεί που ήτανε το έργο. Για την 

περαίωση του έργου θα πληρώσουμε άλλα 400, 413.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πως δεν είναι έτσι. Αφού έτσι το έχετε φέρει το θέμα. Πως 

δεν είχε πληρωθεί. Ετσι ακριβώς είναι. Αν θα ανατρέξετε πίσω στα έκτακτα 

ανειδίκευτα, αυτά που έχετε αλλάξει, είναι 413.000. Ε, να δείτε που θα το 

εξαντλήσουμε και τις προβλέψεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Μισό λεπτό κ.Βελτανιώτη, έχουμε 

εδώ τον άμεσα ενδιαφερόμενο και ..  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, αναφερθήκατε στο δικαστήριο του αναδόχου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αναφερθήκατε στο δικαστήριο του αναδόχου και στη 

συμφωνία. 'Η κάνατε συμφωνία και πήγατε με συναίνεση, γι' αυτό βγήκε, 

συνεχίζοντας αυτό που είπε και ο κ.Γιασημάκης, θετική απόφαση από τα 
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δικαστήριο ή αν είχατε πάει με αντιδικία, πιθανών να μην υπήρχε θετική 

απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάνε για έργα που έχουμε κάνει και όταν 

επίσης προσπαθούνε να βρούνε κάτι μεμπτό, αλλά πέρα από τον καταγγελτικό 

τόνο δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μεμπτό. Εγώ δεν κατάλαβα ότι έγινε κάτι 

παράνομο στο συγκεκριμένο έργο. Να μας εξηγήσουν γιατί άκουσα πολύ, έναν 

πολύ καταγγελτικό τόνο αλλά έχουνε γίνει οι διαδιακασίες οι νόμιμες στο 

100%. Πρώτον, η χρηματοδότηση του έργου ήταν από δύο πλευρές. Ξαφνικά 

όμως άλλαξαν οι κυβερνήσεις και κόπηκαν κάποια κονδύλια. Ε, λοιπόν μέσα απ' 

αυτά τα κονδύλια που κόπηκαν, ήταν και κονδύλια της Μαλακάσας. Θα 

θυμούνται οι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ ότι υπήρχε και ένα θέμα τότε και με 

έναν δεύτερο τάπητα στον Ωρωπό πήγαινε στο στάδιο. Τελικά αυτός ο 

τάπητας δεν έγινε ποτέ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σαφώς, σαφώς έγιναν τα έργα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εδώ έγιναν και χρεώθηκε, ο τάπητας δεν έγινε και δεν 

χρεώθηκε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Σαφώς όμως εκεί υπήρχε ένας σχεδιασμός ενός ολόκληρου έργου, 

χωρίς να έχει μηχανικούς η Μαλακάσα, έχει η ΤΙΔΚ μηχανικούς που έχει κάνει 

τα πάντα, έχουνε γίνει κανονικές διαδικασίες, δημοπρατήσεις, αναθέσεις, τα 

πάντα νόμιμα. Και να πάμε τώρα και στο ζητούμενο. Μιλάτε και λέτε ότι έγινε 

μια διαδικασία με έναν υπάλληλο. Ναι, ξαφνικά έρχεται ο υπάλληλος και μου 

λέει ότι επειδή δεν έκοψε τότε το τιμολόγιο ο εργολάβος δεν μπορούμε να το 
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πληρώσουμε. Και μου το λες τώρα; Αυτό έπρεπε να μου το είχες πει τότε. Ελα 

εδώ εργολάβε, γιατί δεν το έχεις κόψει το τιμολόγιο; Ητανε πάρα πολύ απλό. 

Είχε κάνει μια φορολογική παράβαση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι ήτανε το 

πιο συνετό να κάνει μια δημόσια αρχή; Να πάει στην Επίτροπο, που εμείς δεν 

υπαγόμασταν σε Επίτροπο, όχι να δεχθεί πιέσεις, πλήρωσε με και μη σε νοιάζει 

τίποτα. Πήγε στην Επίτροπο. Προσέχτε, στον προϋπολογισμό υπήρχανε 

χρήματα, υπήρχανε 500.000, 600.000, βρήκε ο Δήμος από το ταμείο της 

Μαλακάσας, για το συγκεκριμένο έργο.  

 Πήγαμε στην Επίτροπο. Η Επίτροπος λέει, η φορολογική παράβαση 

καθιστά αδύνατο να πληρωθείτε. Ε εκεί λοιπόν έληξε ότι ποτέ θα μπορούσε η 

Μαλακάσα να πληρώσει κάτι που δεν το δεχότανε η Επίτροπος. Τόσο απλά. Ο 

μόνος δρόμος του εργολάβου ήτανε να πάει στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. 

Πήγε στα δικαστήρια για την φορολογική του παράβαση. Δεν έχει κάνει κάτι 

άλλο διαφορετικό. Εχει κάνει μια φορολογική παράβαση όταν έβλεπε ότι δεν 

θα πάρει χρήματα, για να μην πληρώσει και το ΦΠΑ. Αυτό το πλήρωσε, 

προφανώς κάποιο πρόστιμο έγινε και ήλθε η νέα Δημοτική Αρχή, πλήρωσε το 

συγκεκριμένο έργο, με έναν τρόπο που εκείνη ήξερε, ήτανε δική της επιλογή 

να το κάνει μ' αυτόν τον τρόπο, σαφώς και έπρεπε να πληρώσει όταν θα 

υπήρχε η απόφαση δικαστηρίου. Τώρα πως πλήρωσε πριν, δεν το γνωρίζω. 

Αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι άκουσα έναν καταγγελτικό τόνο. 

Δεν κατάλαβα. Γιατί προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα έργο στον τόπο μας; Το 

φτιάξαμε, ένα έργο, είχαμε τη χρηματοδότηση σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο 

και περιμέναμε να διεκδικήσουμε να βγάλουμε και άλλα χρήματα από άλλα 

προγράμματα, τα οποία είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και το κάναμε. 

Ομως όταν το έργο δεν ήτανε της πρώτης σημασίας, δεν προχωρούσαμε να το 

πληρώνουμε με ιδίους πόρους, αυτό που έκανε σήμερα η Δημοτική Αρχή, αλλά 

διεκδικούσαμε από άλλους φορείς. Το ΕΛΛΑΔΑ 2004, απ' όλα τα Υπουργεία, απ' 

όλους τους Υπουργούς.  
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 Να καταλάβω λοιπόν τον καταγγελτικό τόνο ως προς τι; Εμείς δεν 

δημοπρατήσαμε γιατί μας ήρθε ένα πρωί να δημοπρατήσουμε, πήραμε το οκ 

και το οκ το πήραμε από την αρμόδια Υπηρεσία, από την ΤΙΔΚ. Δεν δημοπρατεί 

η Μαλακάσα, δεν είχαμε Τεχνική Υπηρεσία δική μας. Εχουνε γίνει νόμιμα όλα 

100% και όποιος έχει αντίρρηση γι' αυτό, υπάρχουνε και παραπάνω 

διαδικασίες. Και εξάλλου δε νομίζω να πίστεψε κάποιος σας ότι ήρθε ο 

κ.Οικονομάκος να καλύψει εμένα. Αυτό θα ήτανε ανέκδοτο. Εντάξει; Αυτό θα 

ήταν ανέκδοτο. Αν είχανε βρει κάτι για μένα, να είστε σίγουροι, το μόνο λοιπόν 

που μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν για τον Κώστα τον Λίτσα, είναι να μου 

ρίχνουνε λάσπη. Την δική μου την τιμιότητα δεν την παζαρεύω.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες .. Ενα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να ακούσουμε τον κ.Κιούση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, να απαντήσω σ' αυτό και αμέσως μετά τον έχετε τον 

λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε τον λόγο, τον δικαιούστε άλλωστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να απαντήσω σ' αυτό και αμέσως μετά θα τον ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, η παρατυπία και η παρανομία του έργου έγκειται στο 

ότι έγινε ο διαγωνισμός και η σύμβαση και η ανάθεση χωρίς να είναι 

εξασφαλισμένα, εξασφαλισμένη η πίστωση. Το ότι καθυστέρησε να πληρωθεί ο 

εργολάβος, ρωτήστε και τον κ.Καρίνο, στοίχισε στο Δήμο 130.000 ευρώ 

επιπλέον. Ρωτήστε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Χρειάζεται όλη η πίστωση. 130.000 ευρώ επιπλέον. Δεύτερον, 
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σε ότι αφορά, σε ότι αφορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. το ότι έγινε από επιχορηγήσεις, προφανώς δεν με 

παρακολούθησε. Τον Απρίλιο του '10, 5 μήνες πριν τις εκλογές, προσπάθησε 

να πληρώσει τον εργολάβο από ιδίους πόρους και εκεί προέκυψε το πρόβλημα, 

με την φορολογική παράβαση που λέει, που δεν μπορούσε ο εργολάβος να 

κόψει το τιμολόγιο, γιατί προσπαθούσε να το πληρώσει από ιδίους πόρους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιγά σιγά κ.Λίτσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και τρίτη παρατήρηση, τρίτη παρατήρηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα, όχι. Να ολοκληρώσει ο κ.Γιασημάκης .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια τρίτη παρατήρηση, να την πω και αυτή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι να βγάζουν τα 

συμπεράσματα τους. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βλέπω ότι ξαφνικά εγκαταλήφτηκε, ένα λεπτό, πως το έλεγε; 

Το ειδικό κίνητρο. Τώρα έγινε, καλώς πλήρωσε ο Οικονομάκος, πάει το ειδικό 

κίνητρο. Δεν το ξανάκουσα. Εγώ άκουσα, να σου πω την έκφραση, σαφώς και 

έπρεπε να πληρώσει ο κ.Οικονομάκος. Αυτή την έκφραση άκουσα. Το ειδικό 

κίνητρο το οποίο το επαναλάβατε δέκα φορές δεν το άκουσα, μετά απ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. Μισό λεπτό, θα πάρετε το λόγο. Δεν είναι ντέρμπι 

εδώ πέρα των δύο. Λοιπόν, κ.Κιούση έχετε τον λόγο. Αμέσως μετά. Εχετε 

δευτερολογία. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, δύο φορές στο άμεσο παρελθόν έχω βγει λάθος 

την Νομική σας Υπηρεσία. Νομίζω θα την βρω και μια τρίτη. Δεν νομίζω ότι 

έπρεπε οι Νομικοί σας Σύμβουλοι, γιατί δεν είναι θέμα Τεχνικής Υπηρεσίας, 

είναι θέμα Νομικών Συμβούλων να σας αφήσουν να πληρώσετε και τη στιγμή 
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που ουσιαστικά δεν κερσδίσατε σχεδόν τίποτα, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή 

μπορεί ο εργολάβος να απαιτήσει τα πάντα. Και το κυριότερο, εγώ δεν το ξέρω 

το θέμα, μόλις ενημερώθηκα τώρα από τον κ.Γιασημάκη, όταν υπάρχει ένας 

Επίτροπος ο οποίος έχει απορρίψει το έργο για συγκεκριμένους λόγους. Ηταν 

το μεγαλύτερο όπλο των Νομικών σας Συμβούλων να πολεμήσει γι' αυτό. Και 

δεύτερον, παρακολούθησαν οι Νομικοί σας Σύμβουλοι τι έκανε με την 

φορολογική παράβαση ο συγκεκριμένος; Εμένα αυτήν τη στιγμή εδώ μου 

έχουν γεννηθεί 15 ερωτήματα. Εντομεταξύ, όπως θα δούμε και στο άλλο θέμα, 

σε όλα τα θέματα κυκλοφορεί αυτή η επιχείρηση.  

 Σε όλα τα θέματα με φορολογικές παραβάσεις, με παραβάσεις που θα 

σας πω στο επόμενο θέμα, που θα είμαι εγώ πάρα πολύ καταγγελτικός, και θα 

πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο κ.Καρίνος και ο κ.Ηλιάσκος αυτό το θέμα, 

κυκλοφορεί η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, δεν έχω εγώ, αυτό γράφει, ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, 

δηλαδή πως τιμωρήθηκε; Επρεπε να μας ενημερώσετε εμάς. Πως τιμωρήθηκε 

για την φορολογική παράβαση; Ξέρετε τι τιμωρία επισύρει, δεν είναι ο 

κ.Τσάκωνας, είναι η κα Στεργίου, να καθυστερήσεις 10 χρόνια το ΦΠΑ; Ξέρετε 

πόσες προσαυξήσεις έχει αυτό; Τα πλήρωσε όλα αυτά η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ; Σας 

έφερε τέτοιο χαρτί;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, άρα και μας βάζετε τώρα να ψηφίσουμε και άλλες 400.000; 

Νομίζω κ.Δήμαρχε πρέπει να αναθεωρήσετε πάρα πολύ, κ.Καρίνο θα' ρθώ και 

στο θέμα, θα' ρθώ, είναι νομικό αυτό που αναφέρω τώρα, θα' ρθώ, είναι πολύ 

σοβαρό το θέμα. Μην βάζετε τους ανθρώπους σας να ψηφίζουν θέματα που 

νομικά δεν μας καλύπτετε. Δικαστήριο πήρε απόφαση εφόσον πήγατε και το 

είχατε πληρώσει και εφόσον δεν είχατε, δεν είχατε υπερασπιστική γραμμή την 

απόφαση του πρώην, της πρώην Επιτρόπου ή του πρώην Επιτρόπου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, ναι. Γιατί δεν το πλήρωσε η Μαλακάσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο, όχι, να ολοκληρώσει ο κ.Κιούσης.  

 Ορίστε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου)   

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, μου λέτε τώρα ότι υπάρχει νομολογία αν ένας 

εργολάβος έχει υποστεί στο τωρινό έργο σε φορολογικές παραβάσεις, θα 

πληρωθεί. Αυτό μου λέτε.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Η νομιμότητα της δαπάνης, μιλάμε για νομικά, η νομιμότητα της 

δαπάνης δε συσχετίζεται, η νομιμότητα της δαπάνης, με το, το τιμολόγιο να 

έχει κοπεί στο οικείο οικονομικό έτος; Στην ώρα του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λίτσα, έχετε το λόγο. Να μη δώσω το λόγο στον 

κ.Λίτσα;  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρώτα απ' όλα, εγώ δε θα διαφωνήσω με την τοποθέτηση 

του κ.Γιασημάκη. Θα διαφωνήσω όμως με το ύφος. Δηλαδή σήμερα πρέπει να 

απολογηθούν οι πρώην Πρόεδροι και οι Δήμαρχοι για την διεκδίκηση 

κονδυλίων. Ολοι οι Δήμοι και όλες οι Κοινότητες που θέλανε να κάνουνε έργο 

έπρεπε να διεκδικήσουν κονδύλια. 350 εγκρίθηκαν, με 350.000 ξεκίνησε το 

έργο. Κάποια χρήματα αντίστοιχα και σε μας είχανε κοπεί τότε που είχε 

εγκρίνει η Γενική Γραμματεία και είναι γνωστό αυτό το θέμα. Δηλαδή να 

κατηγορηθεί ένας πρώην Κοινοτάρχης γιατί διεκδίκησε κονδύλια, με 

οποιοδήποτε όραμα. Να το κάνει ένα γήπεδο να παίζει η Εθνική Βορείου 

Αττικής. Οραμα δεν είναι; Σε ότι αφορά την φορολογική παράβαση .. Με 

συγχωρείς, γιατί γελάς Πρόεδρε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως όχι για την τοποθέτηση τη δική σας. Συνεχίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ όταν μιλάτε δε γελάω. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, απαγορεύεται να χαμογελάμε; Δε γέλασα, χαμογέλασα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να ενημερώσω λοιπόν τους συναδέλφους ότι υπάρχει μια 

φορολογική παράβαση η οποία δεν ευθύνεται ούτε η Κοινότητα και να θυμίσω, 

εδώ υπάρχουν και οικονομολόγοι, ότι με την αλλαγή του Νόμου, το 2009 του 

φορολογικού Νόμου, μέχρι τότε οποιοσδήποτε επιτηδευματίας, το παροχής 

υπηρεσιών είχε υποχρέωση να το πληρώσει όταν πήγαινε να πληρωθεί, να το 

κόψει. Ενώ με την αλλαγή του φορολογικού Νόμου υποχρεούται και η παροχή 

υπηρεσίας να κόβεται συγχρόνως με την περαίωση της εργασίας, όπως είναι η 

πώληση αγαθών και εκεί και γι' αυτό κιόλας ο εργολάβος δεν είχε κόψει, δεν 

ήταν κορόϊδο να μην κόψει, αλλά όμως δεν μπορώ να καταλάβω, από τη 

στιγμή που υπήρχε η διαδικασία και έπρεπε να τελεσιδικήσει το δικαστήριο για 

να πληρώσει νόμιμα ο Δήμος Ωρωπού, γιατί βιαστήκαμε, γιατί προστρέξαμε. Δε 

λέγαμε να μην πληρώσουμε αλλά θα μπορούσαμε να πληρώσουμε 6 μήνες 

μετά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, σε άκουσα πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι και οι 

συνάδελφοι αυτά που λέω είναι πάρα πολύ κατανοητά. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Βελτανιώτη.   

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο δια ταύτα. Σήμερα, εκτός από το παλίο χρέος της 

Μαλακάσας, ερχόμαστε να κάνουμε επιπλέον έργο 413.000 ευρώ. Εργο, το 

οποίο είναι ειδικό. Δηλαδή εάν αυτό αύριο δεν υπάρχει κάποιος φορέας να το 

λειτουργήσει, σε 2 μήνες είναι άχρηστο. Στο γήπεδο του Βαρνάβα που δεν 

κατεβαίνει ο αθλητικός σύλλογος να παίξει μπάλα, οι γύφτοι πήγανε και 

κλέψανε τα καλώδια. Σηκώσανε τον τάπητα και κλέψανε τα καλώδια. Αν 
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θέλετε να πάτε να το δείτε κ.Δήμαρχε. Και εκεί αναρωτιέμαι και εγώ σαν 

Δημοτικός Σύμβουλος, έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε εξασφαλίσει ότι θα πάει ο 

ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ να παίζει σ' αυτό το γήπεδο, για να το ολοκληρώσουμε; Εχουμε 

εξασφαλίσει ότι κάποιος φορέας θα μπει σ' αυτό το γήπεδο για να το 

λειτουργήσει και να το συντηρεί; Ποια ήταν η πρεμούρα για να δώσουμε 

επιπλέον 413.000 ευρώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω, μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε βέβαια, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτά, εδώ πέρα είναι πράγματα, ακούμε μυστήρια. Τα 

700.000 ευρώ κ.Βελτανιώτη έπρεπε να τα δώσουμε και να μείνει το έργο έτσι. 

Αυτό λέτε. Αφού το δικαστήριο τελεσίδικα είπε να δίναμε τα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε τώρα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Γιατρός δεν είμαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην γράφετε τίποτα. Μισό λεπτό. Ηρεμήστε κύριε, ηρεμήστε 

κατ' αρχάς και μάθετε να ακούτε. Να μάθετε να ακούτε κ.Βελτανιώτη. Εχετε 

κατά τη σχετική διαφήμιση έχετε ξεφύγει τελείως. Σαν ταύρος εν υαλοπωλείο 

λειτουργείτε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Αφήστε τον κοινό νου τώρα, τον έχουμε 

χάσει όλοι.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινάει ο επικεφαλής του συνδυασμού σας, δεν τον κατηγορώ, 

δεν τον κατηγορώ, ένα έργο είναι, ξεκινάει το 2002 και θέλει και μετά τους 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ να υπάρχει αυτό το έργο στη Μαλακάσα και το γράφει 

και το υποστηρίζει και καλά κάνει. Το όνειρο του, το όραμα του ποιος θα παίζει, 

θα έφερνε την ΑΕΚ, θα έφερνε .. την έδρα στη Μαλακάσα, καλό κλίμα, δεν 
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ξέρω τι θα έκανε. Καλά έκανε, αλλά θα απολογηθώ εγώ για τη φιλοσοφία του 

έργου; Αν με ρωτούσες εμένα τι θα έκανα τότε στη Μαλακάσα είναι άλλο θέμα. 

Αλλά δεν το ξεκίνησα εγώ το έργο, δεν το φιλοσόφησα εγώ, δεν υπάρχει το 

έργο για μένα αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κύριε. Επιτέλους. Αντε μπράβο. Ετσι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να ξέρουμε που να αποδώσουμε το καθένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει διαδικασία εδώ μέσα στο Συμβούλιο και να 

αφήστε το ύφος το δικό μου. Το δικό σας ύφος να δείτε και πως έχετε φτάσει 

μέσα στο Συμβούλιο εδώ πέρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ, το έργο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Επανειλημμένως, επανειλημμένως. Αφήστε τις κραυγές 

εδώ πέρα επιτέλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δε σας διέκοψα καθόλου κ.Βελτανιώτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο κραυγάζετε. Δεν κάνετε κάτι άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σας διέκοψα. Το έργο επομένως αυτό επί της ουσίας του, αν 

το χαλάσουνε οι γύφτοι μετά και πάρουν τα καλώδια, πολύ πιθανόν να βγείτε 

αληθινός μ' αυτό που γίνεται εδώ, τι θα κάνουμε δηλαδή; Θα έπρεπε το έργο 

αυτό να το βλέπουμε μια ζωή έτσι ρημαδιό στο στάδιο των 2/3 τελειωμένο; 

Δεν το νομίζω. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο 

είναι να τελειώσουμε το έργο, να ομορφήνουμε τη Μαλακάσα και περνώντας 

να βλέπει ο άλλος το βράδι τα φώτα με τον πράσινο τάπητα και την 

πολυτέλεια που έχει μέσα, να προσπαθούμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε 

αγώνες, να προσπαθήσουμε να φέρουμε ομάδες, να προσπαθήσουμε να 

αξιοποιήσουμε τον χώρο αυτό. Αυτό θεωρώ το καλύτερο για τη Μαλακάσα και 
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γι' αυτό το έκανα και γι' αυτό όλοι στη Μαλακάσα αυτό το έργο το θέλουνε, σε 

σχέση να έκανα κάποιο άλλο έργο συγκεκριμένο. Είναι ένας συγκεκριμένος 

στόχος, όμως τη φιλοσοφία του έργου, αν κάθεται ή όχι ή αν κινδυνεύει, δεν 

την ξεκινήσαμε εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ρούσσης έχει το λόγο. Ο κ.Ρούσσης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, ο Δήμαρχος απάντησε στο πρώτο πρόσωπο και 

ζητάω το λόγο, γιατί εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε κανένα λόγο. Δεν σας έθιξε ο κ.Δήμαρχος, προχωράει 

η διαδικασία. 

 Κύριε Ρούσση. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά ο Δήμαρχος όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Βελτανιώτη, παρακαλώ. 

Προβλέπεται, τοποθετηθήκατε, πήρατε απάντηση. Αυτή είναι η 

διαδικασία. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν απάντησε. Δεν απάντησε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικαίωμα του κάθε συναδέλφου και του Δημάρχου να απαντάει 

όπως θέλει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Παράφρασε την τοποθέτηση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Παράφρασε την τοποθέτηση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ορίστε κ.Πάντο. Ορίστε κ.Πάντο. Κατ' αρχήν δεν είμαι 

μαλάκας. Εγώ δεν είμαι μαλάκας. Εντάξει κ.Πάντο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας σέβομαι, σας σέβομαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, θα σας παρακαλέσω να αποχωρήσετε τώρα 

από την αίθουσα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας σέβομαι .. Ακουσες τι είπε; Ανακάλεσε τον κ.Πάντο, 

ανακάλεσε τον κ.Πάντο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Κύριε, με τις 

συμπεριφορές έχουν βγει συμπεράσματα εδώ μέσα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ανακάλεσε τον κ.Πάντο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ντρέπεστε με την φρασεολογία που χρησιμοποιείτε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ να ντρέπομαι; Εγώ να ντρέπομαι; Που τον σέβομαι; Και 

με λέει μαλάκα στο Συμβούλιο και εσύ τον ανέχεσαι; Δεν ντρέπεσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, διάλειμμα 5 λεπτά.  

 

5 λεπτά διάλειμμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι να προσέλθουν στις θέσεις 

τους να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, 

συνεχίζουμε τη συζήτηση του θέματος της έγκρισης του 2 Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Μαλακάσας". 

 Κύριε Βελτανιώτη, οφείλω να αναγνωρίσω ότι δεν άκουσα τις αρχικές 

λέξεις, άκουσα μόνο τη δική σας και γι' αυτό έκανα έντονη παρατήρηση προς 

εσάς. Αυτό δε σημαίνει .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με ικανοποιεί η αναγνώριση Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δε σημαίνει όμως ότι τέτοιες εκφράσεις από οποιαδήποτε 

μεριά πρέπει να ακούγονται μέσα στο Συμβούλιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ ποτέ δεν έχω εκφραστεί έτσι Πρόεδρε στο Συμβούλιο, 

έτσι; Και ειδικά τον κ.Πάντο, επειδή είναι και πατριώτης μου και μεγάλος σε 

ηλικία, ξέρετε ότι τον σέβομαι πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος τώρα να συμβαίνουν μεταξύ μας όλα αυτά, 

αλλά .. Δεν είμαστε εχθροί εδώ πέρα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις 

αλλά εχθροί δεν είμαστε.  

 Επί της ψηφοφορίας.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια διευκρίνιση κ.Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, μια διευκρίνιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τα επιπλέον έργα θα τα κάνει η ίδια εταιρεία; Ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αλλάξουμε εταιρεία τώρα; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, ρωτάω. Αυτό ρώτησα, τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Ρούσση, έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχω πει πολλές φορές, έχω πει πολλές φορές σ' αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο και στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο και στον Αντιδήμαρχο, ότι εμείς 

παλιά ήμασταν πολύ διεκδικητικοί. Οπου βρίσκαμε χρήματα, πηγαίναμε να τα 

πάρουμε, όπου βρίσκαμε χρήματα και που θέλω να καταλήξω. Το 2002 

ξεκίνησε και το δικό μου έργο του γηπέδου. Ξέρετε με τι πίστωση; Με 

30.000.000 δρχ. Ητανε δραχμές το 2001. Πήρα 30.000.000 δρχ., δηλαδή 
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88.000 ευρώ, και ξεκίνησα ένα γήπεδο που τελικά έφτασε πάνω από 800.000 

ευρώ. Εγινε το έργο. Δηλαδή τι έγκλημα έκανε ο κ.Λίτσας; Δεν έκανε κανένα 

έγκλημα. Ξεκίνησε ένα έργο και έφτασε σε ένα σημείο που αυτό το έργο 

επειδή δεν μπορούσε να πληρωθεί, για το λόγο που είπε, επειδή ο εργολάβος 

δεν είχε κόψει το τιμολόγιο και γι' αυτόν το λόγο πήγε στην Επίτροπο, είπε όχι 

και δεν το συνέχισε. Εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ απλώς μου θυμίσατε ότι είχα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, μην διακόπτετε σας παρακαλώ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Παναγιώτη, Παναγιώτη, ναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω, μου 

θυμίσατε ότι εγώ είχα φάει μια καταγγελία προς τον Περιφερειάρχη και προς το 

Υπουργείο Οικονομικών, γιατί; Ξέρετε γιατί; Γιατί, ενώ είχα συνεννοηθεί ότι θα 

βγαίνανε τα χρήματα, μου απαιτήθηκε από το Υπουργείο να στείλω ένα 

έγγραφο ότι έχω τον απαιτούμενο χώρο για να εκτελέσω το έργο. Δηλαδή το 

έργο του γηπέδου. Και έφαγα καταγγελία γιατί έστειλα, λέει, πλαστό έγγραφο 

στο Υπουργείο και κορόϊδεψα το Υπουργείο για να μου εκταμιεύσει τα 

χρήματα. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Σε ένα σημείο όμως εγώ θέλω να 

επικεντρωθώ. Σ' αυτό το σημείο εδώ. Βλέπω ένα τιμολόγιο του 2012, από την 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, που το περάσαμε πολύ στα ψιλά. 233.202,67, 

χωρίς ημερομηνία. Μόνο 2012 να λέει πάνω. Εκεί πρέπει να πάρουμε μια 

απάντηση σοβαρή. Πως κόπηκε αυτό το τιμολόγιο, είναι μέσα στο φάκελο του 

έργου και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, μόνο χρονολογία, 2012;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο προτότυπο. Μέσα στο φάκελο του 

έργου ήταν αυτό. Από εκεί το βρήκε ο κ.Γιασημάκης. Ολα τα άλλα για μένα 

είναι για να αναλωνόμαστε εδώ μέσα. Με ποια αιτιολογία κόπηε αυτό και 
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βρέθηκε στο φάκελο του έργου. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσετε.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξαναλέω λοιπόν ότι αν υπάρχει το παραμικρό μεμπτό θα ήθελα να το 

καταλάβω. Επίσης κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι κόπηκε μια χρηματοδότηση περί 

της 400.000 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπως επίσης ότι σε 

προηγούμενο ένταλμα δεν είχε καμία αντίρρηση κανένας υπάλληλος. Το 

θυμήθηκε ξαφνικά, τελευταία στιγμή, προφανώς έμαθε έναν Νόμο τελευταία 

στιγμή. Και όσον αφορά τις ερωτήσεις που έκανε κάποιος κύριος συνάδελφος 

για την συμπεριφορά μου, ήξερα πάρα πολύ καλά τι έκανα, περίμενα τον 

κ.Οικονομάκο να προβεί σε μια ενέργεια η οποία θεωρούσα ότι δεν ήταν 

νόμιμη. Τώρα, το τι βρήκε ο κ.Οικονομάκος και πως το κάλυψε, εμένα δεν με 

ενδιαφέρει. Εμένα, με το που μου είπε η Επίτροπος ότι το συγκεκριμένο, ότι το 

συγκεκριμένο ένταλμα είναι προβληματικό αν πληρωθεί λόγω φορολογικής 

παράβασης και τίποτα άλλο, δεν πλήρωσα ποτέ. Εκανα αυτό που έπρεπε να 

κάνω για να κοιμάμαι ήσυχος. Εντάξει; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχος. Ρώτησα εάν μπορεί να πληρωθεί 

αυτό το έργο, μελετήθηκε καλά, πήρα τις απαντήσεις απ' όπου μπορούσα να 

ζητήσω απάντηση ότι μπορεί να πληρωθεί και να προχωρήσει το έργο και να 

ξεκινήσουμε τη διαδικασία να το πληρώνουμε για να γλιτώσουμε 100.000 

ευρώ, σας τα είπα δέκα φορές, δε χρειάζεται να τα ξαναπώ, είναι πολιτική μας 

απόφαση η πορεία αυτού του έργου, εμείς εκλεχτήκαμε, εμείς αποφασίζουμε 
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ποια έργα θα τελειώσουμε και ποια θα κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ημερομηνία κ.Δήμαρχε γιατί δεν έχει το .. ; 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το τιμολόγιο γιατί δεν έχει ημερομηνία. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν έχει σημασία. Το τιμολόγιο πρέπει να έχει ημερομηνία.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

........: Ονομαστική κ.Πρόεδρε, ονομαστική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Μαναβέλη. Κύριε Λίτσα τώρα, μα δεν υπάρχει τώρα, 

ειπώθηκαν όλα. Πάμε στην ψηφοφορία τώρα, εντάξει. Ολοκληρώσατε την 

ομιλία σας, δευτερολογία και εκτεταμένη μάλιστα. 

 Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεοντολογικά λοιπόν έχω να πω το εξής: ότι το συγκεκριμένο έργο 

είχε ένα σχεδιασμό να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα με ένα 

ποσό κάτω των 100.000, να μπει φυσικός τάπητας. Αυτό έχω να πω μόνο. 

Εντάξει; Και ειδικό, συγνώμη κ.Δήμαρχε, σας ενημερώνω .. Κύριε Δήμαρχε και 

για τον κ.Καρίνο αφορά. Στο έργο της ύδρευσης που είχε κάνει το 

προηγούμενο της Μαλακάσας, που το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μην ανοίγουμε θέματα. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι σχετικό. Είχε γίνει έργο συγκεκριμένο από την γεώτρηση που 

υπάρχει στα σκαλιά της εκκλησίας μέχρι το γήπεδο γι' αυτή τη δουλειά. Δεν 

είχε κανέναν άλλο λόγο να γίνει. Εσείς όμως αλλάξατε αυτό που είχαμε 
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σχεδιάσει. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν .. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ηλιάσκος, ναι. Ο κ.Φοργιάρης. Ο κ.Παπαγιάννης. Ο 

κ.Γιαννάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αποχωρήσει ο κ.Γιαννάς; 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Μακρής; Εχει αποχωρήσει. Κυρία Κοντογιάννη; Ο 

κ.Τσεκρεζής. Ο κ.Λεμπούσης. Ο κ.Λέκκας. Ο κ.Πέππας. Ο κ.Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Ανυφαντής. Ο κ.Βλάχος. Ο κ.Γιαμαρέλος. Ο κ.Βασιλάκος, 

έχει αποχωρήσει. Ο κ.Πάντος. Αποχώρησε; Η κα Μίχα;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ε ναι, αυτήν τη στιγμή δεν είναι. Η κα Μίχα; Ο κ.Λάμπρου; Ο 

κ.Μπόρσης; Ητανε, ήτανε. Δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγμή. Ο κ.Σωτήρχος; Ο 

κ.Τσάδαρης. Ο κ.Μπατζάκας. Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οχι. Ο κ.Ρούσσης. Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Δέδες. Ο κ.Ζαχαρίας. Ο κ.Γιασημάκης. Ο κ.Αρμυριώτης. Ο 

κ.Καλύβας. Ο κ.Οικονόμου έχει αποχωρήσει. Ετσι; Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Κιούσης; Η κα Μαργέτα αποχώρησε. Ο κ.Χασιώτης; Και η κα 

Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14 είναι τα ναι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, οι αποχωρήσαντες είναι αρνητική ψήφος. Τι άσε; 

Η αρνητική .. Οι αποχωρήσαντε είναι αρνητική ψήφος.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, είναι 15 ναι, 1 παρών και 13 όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

ΘΕΜΑ 14ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ολοκλήρωση 

δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εχω προαναγγείλει γι' αυτό το θέμα. Κύριε Καρίνο, πρώτον, δεν 

έπρεπε να μας γράφετε ποιοι είναι οι εργολάβοι; Γιατί είναι δύο οι εργολάβοι. 

Δεύτερον, δεύτερον, θέλω να ενημερώσω το Σώμα γιατί μένω στο 

Μαρκόπουλο, κατοικώ καθημερινά, θυμάμαι ότι με πολύ επεισοδιακό τρόπο και 

με μια αμφιλεγόμενη ψήφο πέρασε η εργολαβία στην ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, τέλος 

πάντων, το ξεπερνάω αυτό, εγώ κ.Καρίνο δεν ξέρω κατά πόσο επιβλέπετε το 

έργο, μόνο ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ βλέπω στο Μαρκόπουλο. Είτε στο μεγάλο το 
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έργο, είτε μπροστά στο σπίτι μου, είτε δίπλα στην παραλία, δεν έχω καθόλου .. 

Νομίζω ΕΡΓΑΤΙΛ λέγεται ο ανάδοχος; Πως λέγεται ο ανάδοχος του έργου; 

ΑΤΕΚΑΤ, συγνώμη. ΕΡΓΑΤΙΛ είναι στο τέτοιο. ΑΤΕΚΑΤ δεν έχω δει. Συγνώμη, 

εμείς .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αμα βλέπαμε το Ρούσση θα ήμασταν σίγουροι ότι τα βρήκατε.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: .. έχετε μια διαδικασία να με διακόπτετε. Δεν χάνω τον ειρμό μου. 

Δεν πρόκειται να τον χάσω. Εχει σημασία. Ψηφίσαμε ότι ο ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ θα 

πάρει το 25%. Εγώ βλέπω ότι δεν έχει το 25, έχει το 100%, σχεδόν το 100%. 

Δεν έχω ΑΤΕΚΑΤ, φωνάζω πάνω. Δεύτερον, καταγγέλω δημόσια, καταγγέλω 

δημόσια την ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, μπροστά στο σπίτι μου έκανε κάποιες ζημιές. 

Ανέφερα αμέσως στον Αντιδήμαρχο, σας το είπα εσάς προσωπικά, ο 

κ.Αντιδήμαρχος προς τιμήν του, πήρε αμέσως την ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, υβρίστηκε 

και η γυναίκα μου και ο κουνιάδος μου από τους υπαλλήλους της ΑΛΦΑ 

ΝΤΟΜΟΥΣ, δεν έκαναν ποτέ το έργο, κάνανε τέσσερις ζημιές τις οποίες ζημιές 

η Υπηρεσία Υδρευης ήρθε και τις διόρθωσε, αν λέω κάτι λάθος κ.Αντιδήμαρχε, 

κ.Λάμπρου, θέλω να με διορθώσετε, δεν διορθώθηκε ποτέ το έργο, εγώ 

δηλώνω δημόσια ότι θα διορθώσω τις ζημιές που έκανε η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ στο 

σπίτι μου, δεν είναι τεράστιες και ούτε πάσχω από 1.000 ευρώ, αλλά κ.Καρίνο, 

όποιος τολμήσει και υπογράψει αυτό το έργο θα τον πάω στον Εισαγγελέα. Το 

δηλώνω. Και ακόμα να μην είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, γιατί αυτό το έργο 

μπορει κ.Ηλιάσκο να τελειώσει μετά από 1, 2 χρόνια, φανταστείτε αν η γυναίκα 

και ο ίδιος ο Δημοτικός Σύμβουλος περιγελιέται και υβρίζεται από υπάλληλους 
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της ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ τι θα πάθει μια απλή νοικοκυρά 70 χρονών. Θα τη 

δείρουν.  

 Οταν δήλωσα και την ιδιότητα μου, με βρίσανε δύο φορές. Μπορεί να 

γελάς κ.Δήμαρχε, η καταγγελία είναι πλήρως επώνυμη, την ξέρει ο 

κ.Ανδρουλιδάκης, δεν ξέρω πως λέγεται, από την πρώτη στιγμή από τον 

κ.Αντιδήμαρχο, από την πρώτη στιγμή και αυτήν τη στιγμή εγώ δε θέλω να 

διορθώσει κανένας τίποτα, περιμένω κ.Καρίνο ποιος θα παραλάβει το έργο. Θα 

βάλετε μηχανικούς, θα' ρθώ να δω ποιος θα παραλάβει το έργο. Το έργο έχει 

τρομερές ατέλειες, σας το δηλώνω, πάρα πολλές ατέλειες, πάρα πολλές ζημιές, 

και πληρώνουμε γι' αυτό 5.000.000 ευρώ, πληρώνει το ΕΣΠΑ, 5.000.000 ευρώ. 

Η καταγγελία μου είναι πολύ σοβαρή και δεν την παίρνω πίσω με τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση, η τοποθέτηση σας έχει δύο σκέλη. Η αγένεια και η 

συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων του έργου και τα λάθη μπροστά από το 

σπίτι σας και την ζημία και τα δύο είναι καταδικαστέα, δεν πιστεύω κανένας να 

το συζητάει αυτό, αλλά το 5.000.000 έργο να μην γίνονται λόγω αυτού του 

προηγούμενου που λέω, δεν είναι, δεν είναι θέση. Τρίτον, όσον αφορά τις 

ατέλειες του έργου, μαζί θα πάμε με τους επιβλέποντες, άμα δεις ατέλεια, να 

είμαι κοντά μαζί σου και να κάνουμε καταγγελία μαζί. Δεν το συζητάω αυτό. 

Αλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η αναγκαιότητα όμως, να λέμε το έργο αυτό δε 

γίνεται, 5.000.000 έργο στο Μαρκόπουλο αλλαγή αγωγών αμιάντου, ύδρευσης 

κλπ. και εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή μας, να μη γίνει, 

είναι ένα μεγάλο λάθος. Να ξεχωρίζουμε, να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου απάντησα συγκεκριμένα για τα 3 θέματα αυτά. Ναι στο 

έργο, όχι στην αγένεια, όχι στην ατέλεια του έργου.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

160 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

........: Οχι κ.Καρίνο, στην Οικονομική Επιτροπή το έχει ξαναναφέρει, ήσασταν 

παρών. Στην Οικονομική Επιτροπή, δε θυμάμαι ημερομηνία τώρα, το έχει 

ξανακαταγγείλει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είχαμε διαφωνήσει κιόλας και είχε περάσει με την ψήφο του 

κ.Τσεκρεζή που μόλις είχε μπει μέσα, αν θυμόσαστε ποιο είναι το 

συγκεκριμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μνήμη ελέφαντα. (γέλιο) 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά Πρόεδρε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μετά την καταγγελία που έκανε ο κ.Κιούσης, όχι.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Για τους ίδιους λόγους και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εμείς όχι, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13 θέμα. Κύριε Κιούση, έληξε το θέμα, τώρα δε χρειάζεται .. 

13 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Δήμαρχε, να προχωρήσουμε.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εκεί, επειδή μου απάντησε, συγνώμη, κ.Δήμαρχε, δεν καταλάβατε 

τον υπαινιγμό μου, συγνώμη. Οταν σε έναν υποψήφιο βουλευτή και σε έναν 

Δημοτικό Σύμβουλο συμπεριφέρονται έτσι, οι κύριοι ερβολάβοι που παίρνουν 

5.000.000, λοιπόν, φανταστείτε, σας επαναλαμβάνω, κ.Φοργιάρη, φανταστείτε 

σε μια γυναικούλα που μένει δίπλα σας, συνταξιούχο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανερχόμαστε τώρα, εντάξει. Εγινε κατανοητό. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι γιατί δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει το 
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προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα καταδικάστηκε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν ήταν προσωπικό θα του είχα υποβάλλει μήνυση. Δεν είναι 

προσωπικό, είναι πολιτικό το θέμα. Οι εργολάβοι μόνο να παίρνουν λεφτά 

ξέρουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταδικάστηκε απ' όλους τους συναδέλφους. 

 

ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση αντικατάστασης μελετητικής εταιρείας "ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε." από 

το μελετητικό γραφείο "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ ΒΑΛΑΣΣΑ" "Σχέδιο χωρικής 

οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης Κοινότητας Αφιδνών". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13 θέμα.  

 Ναι, έχει δοθεί .. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ θέλω να ρωτήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσουμε Πρόεδρε. Οχι, εγώ έχω εισήγηση, θέλω να 

ρωτήσω. Γιατί έρχομαι εδώ και τα παίρνω .. (γέλιο) Σήμερα, έστω σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν η τεχνολογία κάνει διακρίσεις, τότε τι κάνουμε και εμείς;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την αντικατάσταση;  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

162 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα απ' ότι διαβάζω εδώ πέρα στις 21.12.10 

υπογράφτηκε μια σύμβαση 104.256 ευρώ κλπ. και μετά από 14 μήνες έρχεται 

η κυρία να συνταξιοδοτηθεί, χωρίς να έχει γίνει κανένα έργο μέσα σ' αυτήν την 

περίοδο, έτσι; και να ζητήσει αλλαγή στον ανάδοχο, τέλος πάντων. Οχι στον 

ανάδοχο, να αλλάξει το πρόσωπο το οποίον συμμετέχει στο μελετητικό 

γραφείο, τέλος πάντων. Λοιπόν, επιπλέον έρχεται και ζητάει .. την 

αντικατάσταση της κυρίας αυτής με κάποιαν άλλη από την ανάδοχο. Δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, να ρωτήσω εγώ θέλω και να μου απαντήσετε. Δεν ξέρω γιατί 

γίνεται αυτό. Από την άλλη γιατί δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στο 

όριο που έπρεπε να παραδώσει κάποια εργασία αυτή η εταιρεία; Λοιπόν, ακόμα 

μια ερώτηση. Οταν φτάνουμε τώρα να υπογράφουμε μια καινούργια σύμβαση 

και να λέμε ότι θα στοιχίσει 115.000 ευρώ, ενώ ήτανε 104.000 ευρώ, αυτή η 

διαφορά δηλαδή ποιος πρέπει να την επωμιστεί; Και εάν, ακόμα μια ερώτηση, 

έτσι; Ακόμα μια ερώτηση. Με την καινούργια σύμβαση πρέπει μέσα σε 10 

μήνες να παραδοθεί η εργασία αυτή. Λοιπόν, όμως απ' ότι μας λέτε εδώ, δεν 

έχουν υπογραφτεί τα χαρτόγραφα των υποβάθρων, ώστε να γίνει έναρξη των 

εργασιών. Γιατί δεν έχουνε υπογραφτεί δεδομένου ότι σε 10 μήνες και βάζετε 

εδώ πέρα στις 31.12.13 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργασία, εάν όντως θα 

έχει ολοκληρωθεί ή θα έχουμε πάλι κάποιες άλλες καθυστερήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν άκουσα, δεν άκουσα σχετικά με την έναρξη, γιατί δεν έχει 

γίνει έναρξη των χαρτογραφικών υποβάθρων ώστε να ξεκινήσει και πως .. Ναι 

και πως θα φτάσουμε στο '13 να είναι έτοιμη εντός 10 μηνών.  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα το δούμε λοιπόν εάν θα είμαστε στα όρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που λέμε, μάλλον το 

έργο αυτό, το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης 

Κοινότητας Αφιδνών, αν έχει σχέση και με την Ιπποκράτεια Πολιτεία και με το 

γεγονός ότι μέχρι 22 Νοεμβρίου 2012 περνάει η αρμοδιότητα της 

ολοκλήρωσης των έργων των συναιτερισμών στο Δήμο. Το έχουμε δει αυτό; 

Εχει ασχοληθεί καθόλου η Τεχνική Υπηρεσία; Για την αλλαγή του Νόμου περί 

των οικοδομικών συναιτερισμών. Στις 22.12.11, είναι ένας Νόμος, ο 4030.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 11ου του '12, ναι. Περιέρχεται η αρμοδιότητα της κατασκευής 

των έργων υποδομής, όπου υπάρχουνε οικοδομικοί συναιτερισμοί, στους 

Δήμους. Εχει καμία σχέση; Εγώ ρωτάω τώρα με την ευκαιρία αυτή αν έχει 

καμία σχέση αυτό το έργο, αυτή η μελέτη, με αυτό που πιθανόν να χρειαστεί 

να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς το παρών .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να λαμβάνει τα έργα υποδομής. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ρούσσης. Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, υπογράφηκε η σύμβαση 21.12.10 και καλά, έρχεται 

μετά από 2 χρόνια, 6.2.12., να μας πει ότι παραιτείται, ότι έχει καταθέσει τα 

χαρτιά της για συνταξιοδότηση; Χωρίς να έχει κάνει καμία ενέργεια για το 

έργο; Περίμενε, περίμενε, δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. Να κάνω τώρα τη 

δεύτερη ερώτηση; Αυτό γιατί δεν το κάναμε στο έργο του Αυλώνα; Δηλαδή 
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γιατί δεν απαιτήσαμε από τον εργολάβο, αφού θέλει να διαλύσει τη σύμβαση 

να μας φέρει ένα άλλο, μια άλλη εταιρεία; Για ποιο λόγο δεν το κάναμε στο 

έργο του Αυλώνα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ε και; Δε θα μπορούσε; Οχι, όχι, να μας φέρει έναν αντικαταστάτη, 

τον δεύτερο παραδείγματος χάρη ή τον τρίτο κατά σειρά. Εδώ πως .. ; Είστε 

σίγουρος γι' αυτό που λέτε; Εγώ, γι' αυτό σας το λέω, θέλω να είμαι σίγουρος, 

να είστε σίγουρος γι' αυτά που λέτε. Θέλω να πω, μην το ψάξω και δω κάτι 

διαφορετικό. Αυτό θέλω να μου πείτε. Μην αναλάβετε εσείς δηλαδή την 

ευθύνη, μια τέτοια μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οπως έγινε και στο έργο του Αυλώνα. Καμία αντίρρηση. Διαλύεται 

η κοινοπραξία. Είστε σίγουρος ότι δεν ισχύει για τα έργα; Επιμένω. Αυτό που 

μου λέτε τώρα είστε σίγουρος ότι δεν ισχύει για τα έργα και ισχύει μόνο για τις 

μελέτες; Μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Ναι. Εγώ, όχι, όχι, εγώ έκανα 

συγκεκριμένο ερώτημα. Το ερώτημα μου είναι το εξής, το ξαναεπαναλαμβάνω, 

θα μπορούσε αυτό να γίνει για το έργο του Αυλώνα; Δηλαδή θα μπορούσε μια 

εταιρεία, η ΑΤΕΚΑΤ, αν θυμάμαι ήταν η εταιρεία .. Αυτό μου αρκεί, αυτό μου 

αρκεί. Οχι, όχι, όχι. Το ερώτημα μου: θα μπορούσε να γίνει και στο έργο του 

Αυλώνα; Αυτό ήτανε. Δηλαδή αν ο ανάδοχος του έργου, ο ανάδοχος, μας 

έφερνε έναν άλλον, θα μπορούσαμε να το κάνουμε δεκτό. Ετσι δεν είναι; 

Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά να ξέρετε ότι θα το ψάξω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλύφθηκα κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτή η υπογραφή της σύμβασης, 21.12., δηλαδή λίγες μέρες 

πριν παραδώσει η Δημοτική Αρχή αυτή .. είναι νόμιμη; Δηλαδή 1 μήνα πριν 

λέει ο Νόμος δεν επιτρέπονται οι υπογραφές συμβάσεων κλπ. Ετσι δεν είναι;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Για μια σύμβαση η οποία θα μπορούσε να την αναλάβει η νέα 

Αρχή. Ναι και νομίζω ότι δεν το επιτρέπει ο Νόμος να υπογράφονται τέτοιες 

συμβάσεις 1 μήνα τουλάχιστον πριν παραδώσουν. Εγώ δεν την έχω την 

εισήγηση. Απ' ότι άκουσα υπογράφηκε η σύμβαση 21.12. Δεν ξέρω, εντάξει, 

οπωσδήποτε θα έχει ένα ιστορικό κάθε υπογραφή σύμβασης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις επί του θέματος;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης. Παρών ο κ.Ρούσσης και ο κ.Δέδες με τον 

κ.Βελτανιώτη και ο κ.Ζαχαρίας. Η κα Στεργίου; Κατά. Παρών ο κ.Καλύβας. 

Κατά, κατά είπα ..  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών, παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Τα καταγράφετε κα Μαναβέλη;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι όλοι, υπάρχουνε διαβαθμίσεις. Μάλιστα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 16ο 

 

Τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών και καθορισμός των 

προδιαγραφών τους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Την εισήγηση την είχε η κα Βωβού. Προέκυψε κάποιο θέμα, δεν 

μπόρεσε να έρθει στο Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την έχετε πάρει την εισήγηση. Δεν έχει κανείς αντίρρηση. Ετσι; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επειδή διάβασα την εισήγηση, τα στέγαστρα, που απ' ότι 

κατάλαβα αναφέρει η εισήγηση είναι αυτά τα κλασικά που είναι στις αστικές 

περιοχές. Τα συγκεκριμένα στέγαστρα ο Δήμος που έχει πρόθεση να τα 

τοποθετήσει; Μέσα στον οικοδομικό ιστό των Δημοτικών Κοινοτήτων των 

Τοπικών Διαμερισμάτων ή στις περιοχές εκτός οικοδομικού ιστού; Γιατί 

καταλαβαίνετε τώρα, για να βάλετε απέναντι από το Δημαρχείο ένα τέτοιο 

στέγαστρο δεν οφελεί σε τίποτα, γιατί θα το κόβει από παντού το αγιάζι ή να 

το βάλουμε στο Μετόχι. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αυτό το στέγαστρο είναι 

για να μπει μέσα στον οικοδομικό ιστό των Δημοτικών Κοινοτήτων ή εκτός 

σχεδίου;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω και εγώ που ήθελα συμπληρωματικά μ' αυτά που 

ακούσαμε. Πόσα στέγαστρα θα τοποθετηθούνε; Σε ποιες Κοινότητες θα 

τοποθετηθούνε; Εχει γίνει κάποια μελέτη και αν αυτά είναι δωρεά που θα .. ; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κοιτάξτε να δείτε, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, εντάξει, είχε ένα 

εισηγητικό χαρακτήρα να γίνει. Τώρα όμως που έρχεται να πραγματοποιηθεί, 
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δεν θα πρέπει να ξέρουμε που θα τοποθετηθούνε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έρχεται η πραγματοποίηση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Που είναι χρήσιμα να γίνουνε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι προδιαγραφές. Δεν έρχεται η πραγματοποίηση τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν έγινα αντιληπτός, η άποψη μου είναι ότι τα 

συγκεκριμένα στέγαστρα, επειδή ακριβώς ο Δήμος μας έχει μια μικτή χρήση 

κατοικίας και λειτουργίας του Δήμου, δηλαδή είναι μέσα στα χωριά και είναι και 

οι περιοχές εκτός σχεδίου, αυτά λοιπόν τα στέγαστρα, κατά την άποψη μου, 

την ταπεινή μου άποψη, των αστικών συγκοινωνιών είναι ακατάλληλα για να 

τοποθετηθούνε σε εκτός σχεδίου περιοχές. Αυτή είναι η πρόταση μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτρη, σεβαστή η άποψη σου και είναι σεβαστή και κάποιων 

άλλων που πιθανώς κάποια στιγμή να μας προτείνουν κάτι το ιδιαίτερο να μπει 

σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο. Παραδείγματος χάρη στη Μαλακάσα μέσα που είναι 

με πέτρα όλη, να γίνει με πέτρα, ξέρω εγώ. Αυτό δε νομίζω ότι να μας ενοχλεί 

σαν Δημοτικό Συμβούλιο ή να κάνουμε κάποια μελέτη, να κάνουμε 2, 3, 5, 10 

στέγαστρα με την αρχιτεκτονική που ταιριάζει έξω από το Μουσείο ή κάτι 

άλλο. Δε νομίζω ότι μας ενοχλεί αυτό το πράγμα.  

ΠΕΠΠΑΣ: Εγώ διαφωνώ σ' αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν και ολοκληρωμένες 

περιοχές, εκτός σχεδίου, που είναι οργανωμένες και εκεί θα πρέπει να υπάρχει 

ένας σωστός .. όσον αφορά τα στέγαστρα. Δεν είναι μόνο οι εντός σχεδίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις;  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πρέπει να διευκρινιστεί, κ.Δήμαρχε, πρέπει να διευκρινιστεί, εδώ 

λέει για τοποθέτηση και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω λέει ότι σε περίπτωση 3 
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ετών κλπ. κλπ. Εδώ μιλάμε για τοποθέτηση ή για έγκριση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. επόμενη απόφαση για να δοθεί σε διαφημιστή.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο καθορισμός των προδιαγραφών λέει, των στάσεων και των 

στεγάστρων. Α, ο τίτλος της πρόσκλησης, η εισήγηση δεν το γράφει, ναι, ναι. 

Εντάξει. Οι τίτλοι πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην εισήγηση. Τώρα, 

αρρώστησε και η εισηγήτρια που το έχει μελετήσει πολύ. Τώρα, εντάξει, αν 

έχει γίνει κανένα λάθος το διορθώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αμα εγκρίνουμε τώρα Πρόεδρε, θα το βάλετε, θα γίνει η 

τοποθέτηση χωρίς να μας ρωτήσετε. .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολο κακές προθέσεις μας αποδίδετε συνέχεια. Λοιπόν .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δηλαδή τώρα τι εγκρίνουμε; Εγκρίνουμε τι; Τις προδιαγραφές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις προδιαγραφές, ναι, την εισήγηση. Την εισήγηση εγκρίνουμε.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Οχι ο κ.Χασιώτης. Την 

εισήγηση του θέματος. 

 

ΘΕΜΑ 17ο 

 

Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15 και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ.Ρούσση. 

Βλέπω ότι αγωνιάτε εδώ πέρα ..  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εδώ δεν έχουμε εισήγηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ξεχάσει ότι έχει αναβληθεί το θέμα αυτό. Ετσι; Και ισχύει η 

ίδια εισήγηση.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Η πρόταση για επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων 

για το έτος 2012 είναι η εξής: ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ με το ποσό των 10.000 ευρώ. 2) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ με το ποσό των 5.000 ευρώ. 3) ΑΠΕΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ με το ποσό των 11.000 ευρώ. 4) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 5.000 ευρώ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγώ διαβάζω την πρόταση. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 11.000. 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 5.000. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 5.000.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει αλλάξει αυτό. 

........: 7 είναι το Συκάμινο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη παιδιά, έχει αλλάξει.  

ΠΕΠΠΑΣ: Το Καπανδρίτι γιατί παίρνει 11; Δεν κατάλαβα.  

........: Το Συκάμινο είναι 7. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει αλλάξει .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ούτε Κοινότητα ήτανε. Τι ήτανε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το Καπανδρίτι δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ο Κάλαμος είναι πρώην Δήμος. Τι είναι αυτά; Αλλο Διαμέρισμα είναι 

ο Κάλαμος.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και είναι και ο πληθυσμός. Πληθυσμιακά .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ολο στο Καπανδρίτι τα ρίχνουμε τα λεφτά.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και τι έχει πάρει άλλο το Καπανδρίτι Παναγιώτη; 
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(γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατεβαίνετε, κατεβαίνετε, 7 το Συκάμινο, είναι ανεβασμένο το 

Συκάμινο.  

ΠΕΠΠΑΣ: Αμα δεν πάρει ο Κάλαμος 8 δεν ψηφίζω εγώ. Ετσι δεν είναι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 9,5 το Καπανδρίτι, 9,5 ο ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ. Καθίστε εδώ παιδιά γιατί 

έχει αλλάξει το σύνολο. .. μας έφερε τα χαρτιά του, μας έφερε τις υποδομές 

του και το ανεβάσαμε και το ανεβάσαμε.  

ΠΕΠΠΑΣ: Αμα ο Κάλαμος δεν πάρει τα 8 απόψε, από αύριο θα έχει μόνο όχι. 

Οχι, όχι μέχρι να γίνουν καλά παιδιά να έρθει το ναι. Θα το τηρήσω εγώ, δεν 

υπάρχει περίπτωση. Με ξέρετε πολύ καλά. Αυτά τα κολπάκια αλλού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη ρε παιδιά, υπομονή. Γιατί πρέπει να κάνουμε την 

πρόσθεση και να βγαίνει ακριβώς το ποσόν που .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να σας υπενθυμίσω ότι ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ έχει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χαντμπολ και βόλεϊ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό είναι στο ανώτατο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, επειδή άκουσα ότι θα το μειώσετε. Ενώ στο ΠΑΣ 

ΩΡΩΠΟ υπάρχει και άλλη χρηματοδότηση για το μπάσκετ του Ωρωπού. Ετσι; 

Δεν είναι ανταγωνιστικό αλλά να είναι και δίκαιο. Και να θυμηθείτε ότι δεν είμαι 

Πρόεδρος πλέον. Ετσι;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα της επιχορήγησης των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ του 

Δήμου Ωρωπού αναβάλλεται για το αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, τώρα έχει .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, συγνώμη, είναι Οκτώβριος και ξέρετε η διαδικασία 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο αμέσως επόμενο το οποίο θα είναι σύντομα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η διαδικασία χρηματοδότησης .. Δήμαρχε, ξέρετε ότι η 

διαδικασία για να χρηματοδοτηθούν οι Σύλλογοι έχει μια συγκεκριμένη 

διαδικασία να περάσει από τον Επίτροπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας υπάρχουν τα αιτήματα .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε θα προλάβουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ας υπάρχουν τα αιτήματα έτοιμα και γιατί οι 

περισσότεροι Σύλλογοι .. Μπορεί το Συκάμινο κ.Ρούσση να έχει. Οι 

περισσότεροι Σύλλογοι δεν έχουν. Ούτε καν αίτημα. Δεν έχουν κάνει τίποτα 

από πλευράς διαδικασιών. Στο επόμενο Συμβούλιο και αυτές.  

 Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

-------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 --------------------------- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ 
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ΜΙΧΑ - ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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