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    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 
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    Τσεκρεζής Χρήστος 

    Λέκκας Ανδρέας 

    Πέππας Παναγιώτης 

    Νικολάου Χρήστος 

    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Βλάχος Δημήτριος 

    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Βασιλάκος Παναγιώτης 

    Πάντος Ευάγγελος 
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    Λάμπρου Δημήτριος 
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    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

    Δάβρης Γεώργιος 

    Λεμπούσης Ευάγγελος 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Μαργέτα Ελένη 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ανάγκη ίδρυσης Κ.Ε.Φ. Ωρωπού. 

2. Εγκριση 7ης τροποποίησης 

τεχνικού προγράμματος 

εκτελεστέων έργων, μελετών και 

υπηρεσιών έτους 2012. 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 

πάρκων εντός οικισμών, εντός 

σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου 

Ωρωπού. 

4. Συζήτηση επί του θεσμού των 

Δημοτικών Συμβουλίων των 

Εφήβων του Δήμου Ωρωπού. 

5. Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού 

ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου στη δικάσιμο της 

7-11-2012. 

6. Επιχορήγηση των αθλητικών 

συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον 

καθορισμό του ανώτατου 

αριθμού αδειών ανά κατηγορία 

άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου, όπως αυτή 

προβλέπεται από το άρθρο 14 

του Ν.4038/2012. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον 

καθορισμό του ανώτατου 

αριθμού αδειών ανά κατηγορία 

άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου, όπως αυτή 

προβλέπεται από το άρθρο 14 

του Ν.4038/2012. 

9. Εγκριση 11ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2012. 

10. Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης 

της Α/βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού. 

11. Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης 

της Β/βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού. 
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Εγκρίνεται κατά 

 πλειιοφηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

 πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

 

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

Αρχίζουμε την αποψινή μας συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι και παρακαλώ την 

κα Μαναβέλη να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων 

συναδέλφων. 

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ηλιάσκος Ευάγγελος απών. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. 

Παπαγιάννης Γεώργιος απών. Γιαννάς Ιωάννης παρών. Μακρής Αθανάσιος 

παρών. Κοντογιάννη Αλέκα παρούσα. Τσεκρεζής Χρήστος παρών. Δάβρης 

Γεώργιος απών. Λεμπούσης Ευάγγελος απών. Λέκκας Ανδρέας απών. Πέππας 
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Παναγιώτης παρών. Νικολάου Χρήστος παρών. Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

παρών. Βλάχος Δημήτριος παρών. Γιαμαρέλος Γεώργιος παρών. Βασιλάκος 

Παναγιώτης παρών. Πάντος Ευάγγελος παρών. Μίχα Κολιαστάση παρούσα. 

Λάμπρου Δημήτριος παρών. Μπόρσης Βασίλειος παρών. Σωτήρχος Δημήτριος 

παρών. Τσάδαρης Σωτήριος απών. Μπατζάκας Στυλιανός απών. Οικονόμου 

Γρηγόριος απών. Λίτσας Κωνσταντίνος παρών. Ρούσσης Θωμάς απών. 

Βελτανιώτης Δημήτριος παρών. Δέδες Κωνσταντίνος παρών. Καραγιάννης 

Βασίλειος παρών. Ζαχαρίας Ιωάννης παρών. Γιασημάκης Γεώργιος απών. Ε, 

όταν θα έρθει θα τον πούμε. Αρμυριώτης Γεώργιος παρών. Καλύβας Ευάγγελος 

παρών. Οικονόμου Βασίλειος απών. Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη παρούσα. 

Λέκκας Βασίλειος παρών. Τσάκωνας Ανδρέας παρών. Κιούσης Δημήτριος 

παρών. Μαργέτα Ελένη απούσα. Χασιώτης Μιχαήλ παρών και Στεργίου Ιωάννα 

παρούσα.  

 Από τις Τοπικές Κοινότητες είναι ο κ.Πάντος και ο κ.Ζαφείρης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Παπαγιάννης προσήλθε στην αίθουσα. Ευχαριστούμε κα 

Μαναβέλη.  

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

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

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

κ.Δέδες, ο κ.Καλύβας, ο κ.Κιούσης, ο κ.Γιαμαρέλος, ο κ.Βλάχος.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή 

είναι συνεπής. Είναι συνεπής στην εκδήλωση, στις εκδηλώσεις και ειδικά στα 

πανηγύρια. Είδαμε ότι ακόμα εκεί που δεν υπήρχαν πανηγύρια, εσείς κάνατε 

μια νέα εφεύρεση. Αμετανόητα λοιπόν συνεχίζετε να κάνετε δαπάνες μια 

δύσκολη εποχή για τον κόσμο και μιλάω ότι στήσατε ένα καινούργιο πανηγύρι 
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ανήμερα του Αγ.Δημητρίου στο Μήλεσι, όταν ούτε Πολιούχος της Μαλακάσας 

ήταν ο Αγ.Δημήτριος, αλλά δεν είναι καν η Ενορία. Δηλαδή πήγατε σε ένα 

χωριό που δεν έχει Ενορία και αν θέλετε και σαν έθιμο δεν είχε πανηγύρι ποτέ 

του Αγ.Δημήτριου. Μα ποτέ. Λοιπόν και θεωρώ ότι είναι προκλητικό και 

εξάλλου το καταλάβατε και από τη συμμετοχή, γιατί άμα πάτε σε ένα χωριό 

που δεν κάνει ποτέ πανηγύρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο κόσμος δε θα 

ξέρει να βγει στο πανηγύρι. Για να σας ενημερώσω κιόλας επειδή είναι το χωριό 

μου, της Αγ.Τριάδας έχουν πανηγύρι. Είστε καλεσμένοι. Δεύτερο, θέλω να πω 

συγχαρητήρια για τη συνέπεια και ότι συμμετέχει σε αυτοδιοικητικές ενέργειες, 

τόσο για την κα Βαρνάβα, όσο και για την κα Αφθονιάτη για την παρουσία τους 

στο συνέδριο που έγινε για τους αυτοδιοικητικούς στην Κρήτη και θα θέλαμε 

και μια τοποθέτηση, τουλάχιστον από την κυρία, την αρχηγό της παράταξης, 

μια συνοπτική έκθεση για τάσεις αυτοδιοικητικές, που νομίζω ότι έχει σημασία 

και ο Δήμος μας να ακολουθήσει τέτοιες ενέργειες.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά εγώ θα 

ανταποκριθώ, ούτως ή άλλως ήμουνα έτοιμη να μιλήσω για το συνέδριο στην 

Κρήτη. Αξιζε τον κόπο που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε σ' αυτό 

γιατί είδαμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα να διαχειριστεί 

ελάχιστους πόρους, σημαντικές δομές του κοινικού κράτους και οι γυναίκες 

μπορούν να αναλάβουνε τα ηνία σ' αυτήν την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας 

και ανώτερες αιρετές θέσεις. Μολονότι ότι εμείς στο Δήμο Ωρωπού είμαστε 

πολύ λίγες οι εκλεγμένες γυναίκες, είδαμε ότι σε άλλους Δήμους υπάρχουν 

πολύ περισσότερες γυναίκες που βρίσκονται σ' αυτές τις θέσεις, πάντως θα 

πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε να εργαστούμε εθελοντικά να προσφέρουμε 
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στην πόλη μας και στα χωριά μας και να δημιουργήσουμε όπου ακόμα δεν 

έχουν διαμορφωθεί δομές, όπως το "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. Είναι δομές που τις έχουνε 

ξεκινήσει οι άλλοι Δήμοι και είδαμε ότι πραγματικά είχανε και αποτέλεσμα. 

Ξενώνες αστέγων, ξενώνες γυναικών κακοποιημένων. Είναι δομές που μπορούν 

να υπάρξουνε και στο δικό μας το Δήμο και είναι και βιώσιμες.  

 Οι γυναίκες πράγματι γνωρίζουμε καλύτερα τα προβλήματα της 

καθημερινότητας και μπορούμε να φροντίσουμε και το Δήμο μας σαν ένα 

νοικοκυριό. Δομές υγείας, όπως τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, το ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ, το οποίο πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα που 

και ενημερωτικό μπορεί να είναι αλλά και προληπτικής υγείας στους πολίτες 

από την ηλικία την παιδική μέχρι και τους ενήλικες και είναι πάρα πολύ εύκολο 

να γίνει πρόσβαση σ' αυτό το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, Δήμαρχε και ως γιατρός 

έχετε νομίζω περισσότερο την ευαισθησία σ' αυτό, θα πρέπει να την έχετε, και 

όλοι μας βέβαια, δεδομένου ότι και η οικονομική κρίση μας φέρνει δυσκολία 

στο να έχουμε τα φάρμακα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι πάρα 

πολύ εύκολο εάν γίνει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Στην ώρα μου, σας παρακαλώ. Πήγαμε σε ένα συνέδριο, πρέπει να 

πούμε αυτά που είδαμε και θα είναι και επωφελή για το Δήμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τι να κάνουμε τώρα; Θα το συζητήσουμε το θέμα άλλη φορά, 

όπως πρότεινε και ο κ.Λίτσας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γι' αυτό πήγαμε. Γι' αυτό άλλωστε πήγαμε. Λοιπόν, είναι πολύ 

εύκολο να γίνει αυτή με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να μπούμε στο 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ και να έχουμε όλα αυτά τα οφέλη. Και σε εξετάσεις 

προστάτη καρκίνου και μαστού και ακόμα εμβολιασμών παιδιών .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, μερικά πράγματα όταν ακουστούν έχουνε άλλη αξία. 

Επιπλέον πολλά προγράμματα με τα ΕΣΠΑ πραγματοποιούνται στην Κρήτη, 

πράγμα το οποίο εμείς ακόμα δεν το έχουμε πετύχει και πολλά ακόμα που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, πιστοποίηση προϊόντων και 

πιστοποίηση ακόμα εστιατορίων, τα οποία χρησιμοποιούνε πιστοποιημένα 

προϊόντα, είναι λίγα μόνο απ' αυτά που είδαμε και ακόμα για την τόσο και την 

οικονομική αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα οι γυναίκες να 

βοηθήσουμε σ' αυτό, εφόσον βέβαια μας δώσετε εσείς την ευκαιρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να 

επιστήσω την προσοχή του Συμβουλίου σε ένα θέμα που δημιουργείται αυτές 

τις ημέρες με την κατάργηση και συγχώνευση της Εφορίας Αγ.Στεφάνου, με 

την Εφορία της Κηφισιάς. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρότεινα κ.Δήμαρχε 

να το συζητήσουμε προ ημερησίας, όταν έρθει η ώρα αργότερα, για την 

ανάγκη ίδρυσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δήμο Ωρωπού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πολλές φορές έχω μιλήσει απ' αυτό το Δήμο για το ρόλο του 

"Καλλικράτη", του Δήμου μας, όλου του Δήμου μας, σχετικά με το 

ξεχαρβάλωμα και με την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, το 

ξεπούλημα και ούτω καθεξής. Παίρνω το λόγο σήμερα για να κάνω μια 

ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή. Μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι 

υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους Δήμους από την Κεντρική 
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Διοίκηση, από το κράτος, από τις υπηρεσίες του κράτους, το οποίο ζητάνε 

αναλυτικά να δοθούνε στοιχεία για τους τομείς που μπορούνε να γίνουνε εν 

δυνάμει επενδύσεις από ξένους επιχειρηματικούς ομίλους, το οποίο αν θέλετε 

έχει άμεση σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες ξεχαρβαλώνονται, 

παύουν να είναι δημόσιες και δωρεάν από τη στιγμή που πάνε στο Δήμο και δε 

χρηματοδοτούνται, έχει σχέση με τον πλούτο της περιοχής μας. Αρχικά αυτό 

κ.Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο θέμα που θέλω να βάλω, να 

μας πείτε μάλλον, να μας ενημερώσετε, είναι για το θέμα της μεταφοράς των 

μαθητών, τι καινούργιο έχουμε από την προηγούμενη Τρίτη που έγινε η 

κινητοποίηση, και αυτό που θέλω επίσης να επισημάνω είναι ότι το site του 

Δήμου και τα έντυπα ή οτιδήποτε έχει σχέση με την προβολή του έργου του 

Δήμου, πληρώνεται από τους δημότες, δηλαδή απ' όλους εμάς και δεν είναι 

εργολείο προβολής μόνο του Δημάρχου. Λοιπόν, να παρατηρήσετε στους 

νομικούς και στους διαφημιστικούς σας συμβούλους και στους συμβούλους 

που σας φτιάχνουν το προφίλ σας, ότι στις εκδηλώσεις ή όπου παραβρίσκονται 

και άλλοι Σύμβουλοι, πρέπει να βγαίνουνε στις φωτογραφίες και οι άλλοι 

Σύμβουλοι, όχι μόνο το πρόσωπο του Δημάρχου, και ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, 

τρίτο θέμα. Θέλω να ενισχύσω την άποψη του κυρίου, του συνάδελφου, του 

κ.Τσάκωνα σχετικά με το ΚΕΦ, ότι είναι σοβαρό ζήτημα και αν θυμάστε και σε 

προηγούμενη, πριν από κάποιους μήνες, το είχαμε βάλει να παίρναμε σαν 

Συμβούλιο θέση για να μη φύγει η εφορία του Αγ.Στεφάνου. Το είχα φέρει εγώ 

εδώ πέρα στο Συμβούλιο, αλλά τελικά, όπως γίνεται κάθε φορά που σας 

βάζουμε κάποια θέματα, μας γράψατε στα παλιά σας υποδήματα ως συνήθως. 
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 Αυτό το γεγονός που ενισχύει σήμερα την ανάγκη, κατ' αρχήν το 

πρώτο, αν βγάλουμε κάποιο ψήφισμα, θα πρέπει να λέει ότι δεν πρέπει να 

φύγει η εφορία. Ενα. Και το δεύτερο, σε δεύτερη φάση, αν γίνουν τα ΚΕΦ να 

πάμε σ' αυτήν τη λύση και συμφωνώ να το συζητήσουμε εκτενέστερα σαν προ 

ημερήσιας διάταξη θέμα. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να βάλω είναι το 

γεγονός ότι πρέπει, γνωρίζετε, και οι Τεχνικές σας Υπηρεσίες γνωρίζουν, ότι με 

το Νόμο, με το άρθρο 39 του Νόμου 4033/2011, που ρυθμίζονται τα θέματα 

των οικοδομικών συναιτερισμών, τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, πριν από 

16-1-84, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Νοεμβρίου του 12. Εδώ μιλάω 

και μιλάω για την Ιπποκράτεια Πολιτεία, τον οικοδομικό συναιτερισμό της 

Ιπποκράτειας Πολιτείας, που με τον Νόμο αυτό περιέρχεται η διαδικασία 

αποπεράτωσης των έργων στο Δήμο και το ερώτημα μου είναι, έχετε 

ασχοληθεί καθόλου; Ξέρετε τι γίνεται; Εχετε κάνει καταγραφή των έργων που 

βρίσκονται αυτά και ποιες είναι οι εκκρεμότητες; Γιατί αν υπάρχει καταληκτική 

ημερομηνία 22 Νοεμβρίου δεν προλαβαίνετε και νομίζω ότι καλό θα είναι να 

μας ενημερώσετε εδώ για το θέμα αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα πρέπει 

να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κ.Πάντο, που με πρωτοβουλία δική του 

λύθηκε η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο. 

Βέβαια κ.Πρόεδρε, να σας τονίσω, ότι τέτοιες εντάσεις δημιουργούνται γιατί 

ακριβώς σε εισαγωγικά, μεροληπτείτε στους συναδέλφους. Κάποιους τους 

κόβετε, κάποιους τους αφήνετε να ολοκληρώνουνε. Οπως επίσης, νομίζω ότι 

γόνιμο, για να μην δημιουργείται ένταση, θα ήταν κάθε φορά που τοποθετείται 

ένας Σύμβουλος, να μη διακόπτεται από το Δήμαρχο και να τοποθετείται 
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διπλάσιο χρόνο για να απαντήσει. Θα πρέπει να τοποθετούμαστε όλοι μαζί και 

στο τέλος ο Δήμαρχος να δίνει τις απαντήσεις. Αυτό ήθελα να πω τίποτα άλλο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει, τι γίνεται με τις 

πληρωμές των οφειλών που έχει ο Δήμος προς τρίτους προηγουμένων 

οικονομικών ετών. Ακούω καθημερινώς πολλά παράπονα από προμηθευτές ότι 

ο Δήμος δεν τους πληρώνει. Θέλω να γνωρίζουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τι 

σκέπτεστε, τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε με αυτές τις πληρωμές, είτε 

είναι χρήματα τα οποία έχουν δουλευτεί, είτε είναι χρήματα τα οποία άνθρωποι 

έχουνε δώσει πράγματα στο Δήμο και πρέπει να πληρωθούν. Επίσης, τις 

τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ έντονη κουβέντα ότι ο Δήμος Ωρωπού 

οδεύει προς στάση πληρωμών. Δε νομίζω ότι αυτή η κουβέντα η οποία 

διαρρέεται από τη Δημοτική Αρχή κάνει καλό στο Δήμο μας, σε κανένα μα 

κανένα επίπεδο και απορώ πως υπεύθυνα άτομα αφήνουν να διαρρέει κάτι 

τέτοιο. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε και στα δύο ερωτήματα που σας έθεσα να 

έχουμε μια σαφή απάντηση. Επίσης, παρατήρησα, όπως ερχόμουν εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, για μια ακόμη φορά ένα θέμα το οποίο το έχω 

ξανανακοινώσει, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα κατολίσθησης στη θέση 

Φανός, στην κύρια Κοινοτική οδό η οποία είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου μας 

από το κτήμα της ιδιοκτησίας Ρουσουνέλου. Εκεί πρέπει να κάνουμε κάποιες 

ενέργειες και να συνομιλήσουμε και με τον ιδιοκτήτη, διότι μετά από μια 

επέμβαση την οποία έχει κάνει, κάθε φορά που έχουμε βροχόπτωση, 

παρουσιάζεται τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στο δρόμο, αλλά παρουσιάζεται 

πρόβλημα και στην ακτή και στη θάλασσα. 
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, σχετικά με τον 

κεντρικό δρόμο της Δημοτικής Κοινότητας Ωρωπού θέλω να ρωτήσω κάτι. Το 

οδόστρωμα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, επικίνδυνο για την ασφάλεια των 

πεζών και των οδηγών. Το έργο έχει τελειώσει περίπου 1 χρόνο και θα ήθελα 

να μάθω τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για την αποκατάσταση του 

οδοστρώματος. Γνωρίζω ότι ο δρόμος ήταν νομαρχιακός και τώρα 

περιφερειακός και έτσι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι όμως 

αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου να μεριμνά για την ασφάλεια των 

δημοτών μας και να πιέσει την Περιφέρεια και εκείνη κατά σειρά τον εργολάβο, 

να αποκαταστήσει σωστά το οδόστρωμα. Μιλάω για τον κεντρικό δρόμο, για 

τον κεντρικό δρόμο του χωριού Ωρωπού. Του χωριού Ωρωπού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο χωριό τον Ωρωπό .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Τον κεντρικό δρόμο, τον κεντρικό. Πως λέγεται; Δεν ξέρω πως 

λέγεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Μαρούσι; Στο χωριό το παραδοσιακό; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, ναι, ναι. Τον κεντρικό δρόμο, τον κεντρικό δρόμο, όπως 

ερχόμαστε. Τώρα έπεσα σε 15 λακούβες, κόντεψα να σπάσω το αυτοκίνητο. 

Λοιπόν, έχει σημασία αυτό που αναφέρω, διότι πρέπει να πάψει πλέον να 

κατασπαταλείται δημόσιο χρήμα και για την αποκατάσταση του οδοστρώματος 

να επιληφθεί ο εργολάβος ο οποίος είναι και υπεύθυνος. Δε γνωρίζω αν έχει 

γίνει οριστική παραλαβή αλλά ακόμα και να έχει γίνει, απ' ότι γνωρίζω, για 15- 

18 μήνες ο ερβολάβος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του έργου. Κύριε 

Οικονομάκο, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνετε για να διαφυλαχτεί η 
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ασφάλεια των πολιτών και το δημόσιο χρήμα, πρέπει να οπωσδήποτε να 

ασχοληθείτε και να πιέσετε την Περιφέρεια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κ.Πρόεδρε, καλησπέρα κ.Δήμαρχε και κύριοι 

συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μου ανακοίνωση είναι από το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με τις πάγιες προκαταβολές 

κυρίως των Τοπικών Κοινοτήτων και των Δημοτικών Κοινοτήτων. Εχουμε εδώ 

2 Προέδρους οι οποίοι βέβαια μάλλον έχουν νορμάλ σχέση με τις πάγιες 

προκαταβολές. Τι έχω να πω για τις πάγιες προκαταβολές. Υπάρχουν 3 

Κοινότητες που για κανέναν λόγο δεν παίρνουν πάγια προκαταβολή. Υπάρχουν 

κάποιες άλλες Κοινότητες που παίρνουν πολύ μεγάλες πάγιες προκαταβολές, 

παίρνουν συνέχεια. Εκείνο που θέλω είναι, αν γίνεται κ.Πρόεδρε, να 

καλεστούνε όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών και των Δημοτικών Κοινοτήτων και 

να μας αναφέρουν το θέμα. Δεν ξέρω αν οι εδώ μπορούν να έχουν θέση να 

μας πουν, αν και δε νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Αυτό το 

πρόβλημα που παρατηρούμε σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής 

Επιτροπής, είναι ότι 3 Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες δεν παίρνουν καθόλου 

πάγιες προκαταβολές ή σχεδόν καθόλου και ένα άλλο πράγμα που 

παρατηρούμε είναι, τα τιμολόγια είναι όλα ταβάνι, 400 ευρώ και πολλές φορές 

στον ίδιο προμηθευτή.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, για το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου έχουμε λάβει ομόφωνη 

απόφαση να τιμήσουμε τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς αξιών με 

πανανθρώπινη αποδοχή. Εχουμε δε καθορίσει, το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνωου, το 

γράμμα "ω" και ούτω καθεξής. Ερωτάται ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου εάν η ομόφωνη αυτή απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ισχύει ή αν έχει ακυρωθεί με ποια διαδικασία έχει γίνει αυτό. 

Επιπρόσθετα θα ήθελα να πληροφορήσω το Σώμα ότι ο Αμφιάραος έχει 

ανακηρυχθεί από το ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ως ο ιδρυτής της Ναυτικής 

Ιατρικής και αυτόν τον Αμφιάραο έχουν σαν έμβλημα τους στο ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, διότι κατά την μυθολογία, πάνω στην οποία στηρίζουν και 

τεκμηριώνουν την επιλογή τους αυτή, ο Αμφιάραος έχαιρε μεγαλύτερου 

σεβασμού και από τον Ασκληπιειό.  

 Κύριε Δήμαρχε, με τους χειρισμούς σας που έχετε κάνει στο θέμα του 

ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος θα μου επιτρέψετε να ισχυριστώ ότι 

διαπράττετε σωρεία ανδικημάτων εναντίον της ιστορίας του τόπου, της 

αξιοπρέπειας των Δημοτικών Συμβούλων, των εθελοντών κλπ., επιπλέον δε 

φέρατε σε τραγική θέση τους Συμβούλους της παράταξης, διότι τους θέσατε 

αντιμέτωπους μπροστά σε μια άστοχη και σχιζοφρενική επιλογή, να ψηφίσουν 

δηλαδή το όχι που αποτελούσε τη δική σας επιθυμία ή το ναι που ήταν η δική 

τους προηγούμενη σχεδόν ομόφωνη επιλογή, αλλά και η εισήγηση της 

παράταξης που προέκυψε μετά από συνεργασία που είχαμε στο γραφείο σας 

με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από επικοινωνία με 

υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

αναγνώρισης εκ μέρους των ότι υπήρχαν κάποιες παραλήψεις και κάποιες 

εσφαλμένες εκτιμήσεις και είχαν κάνει εμφανή τη διάθεση τους να 

επανορθώσουν.  
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 Κύριε Δήμαρχε, δε θέλω να επεκταθώ και σε άλλα, κατά την άποψη 

μου, επικίνδυνα για τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, 

μονοπάτια, που οδηγούν οι ενέργειες σας αυτές. Περιορίζομαι επί του παρόντος 

μόνο στο να υπενθυμίσω ότι ο αείμνηστος Νικόλαος Πλαστήρας έχει αφήσει 

παρακαταθήκη σε όλους μας τη φράση: το πλανάσθαι ανθρώπινον, αλλά το 

ομολογείν την πλάνην, αποτελεί δείγμα σπάνιου ανδρισμού και εξαίρετου 

πολιτισμού. Το συμφέρον του τόπου απαιτεί στο θέμα του ιδιαίτερου 

δηλωτικού σήματος να επιδείξετε τον σπάνιο ανδρισμό και τον ανώτερο 

πολιτισμό και να επαναφέρετε στο Συμβούλιο αυτούς για την εισήγηση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να είστε βέβαιος ότι μια τέτοια ενέργεια 

θα εκτιμηθεί από τους πολίτες και θα αποβεί προς όφελος σας. Μια άλλη 

ανακοίνωση που έχω να κάνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αρκετά μεγάλος ο χρόνος .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχει περάσει; Καλώς, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν θα πρέπει να δώσω τα 

συγχαρητήρια μου στους συναδέλφους που με βοήθησαν για τις εκδηλώσεις 

της 28ης Οκτωβρίου, τόσο στο Δήμο Ωρωπού, που έγινε η κεντρική παρέλαση 

και φέτος είχαμε και έξτρα συμμετοχές αν επιτρέπετε, ήρθε το σχολείο του 

Συκαμίνου, τα σχολεία μάλλον του Συκαμίνου, συμμετείχαν στην παρέλαση, 

όπως και τα σχολεία του Καλάμου, που συμμετείχαν από πέρσι. Ελπίζουμε στις 

επόμενες εκδηλώσεις που θα γίνουν την 25η Μαρτίου να έχουν περισσότερα 

σχολεία απ' όλο το Δήμο. Θα αναφερθώ κ.Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, 

σε ένα θέμα που είχε φέρει, σε ένα ερώτημα που είχε κάνει ο συνάδελφος ο 

Βασίλης ο Μπόρσης, πριν από κάμποσο χρονικό διάστημα που αφορούσε την 

ενοικίαση κυλικείου της Κοινότητας Μαλακάσας στον οικισμό Μήλεσι. Μετά από 

πρόσφατη επίσκεψη μου βασικά τόσο στην Κοινότητα Μαλακάσας, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

20 

συνεργάστηκα με τους συναδέλφους για να μπορέσω να απαντήσω στο 

ερώτημα του συναδέλφου του Βασίλη του Μπόρση και φυσικά και στο Σώμα.  

 Στις 3 Απριλίου 2007, με την αριθμό 27/2007 ομόφωνη απόφαση της 

πρώην Κοινότητας Μαλακάσας εγκρίθηκαν τα πρακτικά σχετικά με την 

εκμίσθωση του παραπάνω κυλικείου. Στην ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο 

πρώην Κοινοτάρχης, κ.Λίτσας, να μεριμνήσει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Από το 2007 μέχρι και το 2007 αυτό δεν έγινε δυνατόν, δεν είχε 

υπάρξει υπογραφή σε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Συγνώμη, από το 2007 και μέχρι το 2010 η πράξη αυτή βασικά δεν 

εκτελέστηκε. Δεν είχε υπογραφεί η μίσθωση και εκτιμούμε βασικά ότι η 

απόφαση αυτή είναι παράνομη που δεν το είχε κάνει ο κ.Λίτσας, την απόφαση, 

δηλαδή να εκτελέσει την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και επίσης δεν 

είχε φροντίσει να υπογραφεί το σχετικό μισθωτήριο με το μισθωτή, ουδέποτε 

είχε φροντίσει να βεβαιώσει τα μισθώματα υπέρ της τότε Κοινότητας και 

ουδέποτε είχε φροντίσει να εισπράξει το 2%. Επειδή κατά τη γνώμη μου 

κ.Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου τα ανωτέρα αποδεικνύουν το ακόλουθο: 

διαφυγή δημοτικών εσόδων επί μια ολόκληρη τετραετία, με αποτέλεσμα να 

προκληθεί οικονομική ζημία εις βάρος της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας και 

κατ' επέκταση του Δήμου Ωρωπού, από ενέργειες του πρώην Κοινοτάρχη 

κ.Λίτσα, παρακαλώ όπως στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

να φέρετε το θέμα σχετικά προς συζήτηση, για να αποφασίσουμε και σχετικά. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 
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 Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι στην αίθουσα έχει προσέλθει 

ο κ.Λέκκας και ο κ.Γιασημάκης και ο κ.Μπατζάκας. Αλλος συνάδελφος; Οχι, 

έτσι; Μάλιστα.  

 Ο κ.Μπόρσης έχει το λόγο. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Μηλεσίου, για 

χάρη του Αγ.Δημητρίου. Η εκκλησία του Αγ.Δημητρίου είναι η κεντρική 

εκκλησία στο Μήλεσι, έγινε μια εκδήλωση που πραγματικά το ήθελαν όλοι οι 

κάτοικοι του Μηλεσίου, ο νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλακάσας, χορέψανε 

τα παιδιά παραδοσιακούς χορούς και οι μεγάλοι, διοργανώθηκε έτσι μια καλή 

εκδήλωση με μια πολύ καλή εορταστική ατμόσφαιρα. Το φαγητό και το 

κέρασμα ήτανε για όλο τον κόσμο, τα χρήματα που ξοδεύτηκαν ήτανε 

πραγματικά πολύ λίγα και θα ήθελα να πω ότι τα χρήματα ήτανε, δεν φτάσανε, 

δεν ξεπεράσανε τα 1.900 ευρώ. Συγκριτικά με παλαιότερα, στην προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή, που γινόντουσαν κάποια πανηγύρια, όπως το 2010, από την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή έγινε το πανηγύρι στη Μαλακάσα το οποίο 

ανατέθηκαν για γλυκίσματα, χυμούς και ποτά, 1.500 ευρώ και για ένα τραπέζι 

μόνο στους επισήμους, 2.500 ευρώ. Βλέπουμε την αντίθεση και εγώ 

πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Μπόρση. 

 Ο κ.Παπαγιάννης θέλει να κάνει μια ανακοίνωση προς το Σώμα. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγινε ένα συνέδριο πάνω 

στον Αυλώνα από τον αναγκαστικό συναιτερισμό και αναφέρανε το όνομα μου 

εκεί, κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος από την αντιπολίτευση ανέφερε το όνομα 

μου ότι ψήφισα για την εκταφή στο νεκροταφείο. Ναι, το ψήφισα και το έχω 
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ξαναψηφίσει πάλι το 2007 και ο κύριος αυτός το έχει ψηφίσει και αυτός 

ομόφωνα, το 2007, στις 27.12.2007 και από τον αναγκαστικό συναιτερισμό 

ζήτησα να κάνουμε μια αλλαγή για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το 

νεκροταφείο να μην έχουμε τις εκταφές. Επειδή ανέφερε το όνομα μου αυτός 

ο κύριος, εδώ είναι, έχει ψηφίσει και αυτός το 2007.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παπαγιάννη. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Γνωρίζει αυτός ο κύριος.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πάντος. Κύριε Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Επειδή αναφέρθηκε η κα Στεργίου στην Ιπποκράτειο, δε θα είναι 

Ιπποκράτειο κα Στεργίου, θα .. με Αγ.Τριάδα. Δεν υπάρχει Ιπποκράτειος, 

οικισμός Αγ.Τριάδος. Λοιπόν, εκεί πάνω επί 20 χρόνια ένας είναι ο Πρόεδρος, 

δεν υπάρχει άλλος. Δημητρούλιας Χρήστος, το μεγαλύτερο λαμόγιο.  

(γέλιο) 

ΠΑΝΤΟΣ: Το 2011 κυρίες και κύριοι .. (γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταγράφεται. 

ΠΑΝΤΟΣ: Το 2011 το Φεβρουάριο μήνα, έχω, .. το πρόσωπο δίπλα μου, με 

κάλεσε ο κύριος αυτός να συζητήσουμε. Πήγα και ούτε λίγο ούτε πολύ μου 

έταξε δύο οικόπεδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, ας αφήσουμε τώρα αυτά. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κάτσε, κάτσε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ.  

ΠΑΝΤΟΣ: Κάτσε ρε Χρήστο. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό. Αν το 

πάρει ο Δήμος τώρα την Ιπποκράτειο, την Αγ.Τριάδα, θα χάσει .. 
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Κοίτα, είναι τα έργα, οι δρόμοι άφτιαχτοι, όπως είναι και το νερό, το booster. 

Τα έφαγε ο εργολάβος τα λεφτά, δεν έβαλε το booster τότε, που ήταν στη 

μελέτη και τραβάγαμε εμείς αυτά που τραβάμε. Εντάξει; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πάντο.  

 Κύριε Δήμαρχε. Ζητάει ο κ.Λίτσας το λόγο, θέλει να προσθέσει κάτι. 

Κύριε Λίτσα, ο κ.Βλάχος θα καταθέσει τι έγγραφα έχει και εντάξει, στο 

Προεδρείο, και θα έρθουν στη διάθεση σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Οχι, διάλογο θα κάνουμε στις ανακοινώσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό κ.Δέδε. Ησυχάστε, ησυχάστε. 

Λοιπόν, έχετε το λόγο κ.Λίτσα για ένα λεπτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ που ψάχνουνε και 8 και 10 και όσα χρόνια πίσω 

μπορούνε κάποιοι για να βρούνε κάτι εσφαλμένο. Οσον αφορά για τα ποσά 

που ακούστηκαν, από τώρα μπορώ να πω ότι είναι αναληθή. Βλέπετε 

χρησιμοποιώ ωραίες εκφράσεις. Ειδικά για το .., δηλαδή τραπέζι στη Μαλακάσα 

2.500, ξέρεις ποτέ στη ζωή σου να μη λες ποτέ, είμαι σίγουρος όμως ότι δεν 

υπάρχει τέτοιο ποσό σε τραπέζι στη Μαλακάσα. Θα είμαι πολύ αυστηρός σε 

όσους συνεχίζουν να μου πετάνε λάσπη. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να μιλάω 

με τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτά είναι συκοφαντίες και υπάρχουνε νόμιμες 

διαδικασίες, πολύ νόμιμες διαδικασίες, για να ακολουθήσει κάποιος όταν νομίζει 

ότι τον συκοφαντούν. Τώρα, όσον αφορά το κυλικείο υπάρχουνε διαδικασίες 

και εκεί που λέει τι εφαρμόστηκε, πως εφαρμόστηκε και πότε. Και επίσης, για 

να μάθει η αίθουσα, μιλάμε κάτι το οποίο, ξέρετε, ακούμε διάφορα νούμερα, 

θα ήθελα να μας πει ο κ.Βλάχος και το νούμερο το μηνιαίο που ήτανε 

νοικιασμένο αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα ανοίξουμε διάλογο τώρα στο θέμα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κατατεθούν τα στοιχεία του κ.Βλάχου στο Προεδρείο και θα 

τα έχετε και στη διάθεση σας κ.Λίτσα.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Τώρα, γιατί έγινε η 

εκδήλωση του Αγ.Δημητρίου στη μια μεγάλη πλατεία, στο Μήλεσι, πιστεύω ότι 

ο υπεύθυνος της Μαλακάσας, ο Μπόρσης, έκανε πάρα πολύ καλά, θεωρώντας 

ότι το Μήλεσι έχει λίγο ξεχαστεί, έχει λίγο αφεθεί, θέλει να δείξει κάποιο 

ενδιαφέρον και μόνο για τέτοιους λόγους έκανε την εκδήλωση αυτή για να 

αισθανθεί ο κόσμος ότι είμαστε κοντά του, είμαστε κοντά στην εκκλησία, όπως 

είπε και ο δεσπότης εκεί, μετά το ιερό είναι και η εκδήλωση αυτή και μέσα 

στην κρίση και μέσα στη φτώχια, όπως είπε ο ίδιος ο ιερέας, καλό είναι να 

γίνονται αυτά τα πράγματα για να ερχόμαστε κοντά ο ένας στον άλλον, να 

αντιμετωπίζει την κρίση μέσα από αγάπη, αλληλεγγύη και εκδηλώσεις 

κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

 Για τις γυναίκες που πήγαν στην Κρήτη, είμαι και εγώ χαρούμενος και 

υπερήφανος, βλέπω ότι έχουν έρθει καλύτερες, πιο ενημερωμένες, πιο σοφές, 

με μεγαλύτερο ζήλο. Δυστυχώς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, 

γενικότερα στην πολιτική, οι γυναίκες έχουν μικρό ποσοστό συμμετοχής και 

εκλογής μάλλον, όχι συμμετοχής, γιατί η συμμετοχή είναι συγκεκριμένη, το 

30%, πόσο είναι, αλλά είναι, εκλέγονται δυστυχώς πολύ μικρότερο ποσοστό. 

Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι χρειάζονται όλα τα Συμβούλια και τα Δημοτικά 

αλλά και τα Βουλευτικά και τα Κοινοβουλευτικά περισσότερες γυναίκες. Θα 

ήμασταν καλύτεροι, θα ήμασταν πιο μπροστά αν είχαμε περισσότερες 

γυναίκες. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Οπου μπορούμε θα αξιοποιήσουμε τα 

προγράμματα, κάνουμε έναν αγώνα, είναι πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, 

πολυμέτωπο αγώνα, τα ξέρετε κα Βαρνάβα μου, τα ζείτε κάθε μέρα. Βοηθάτε 

το Δήμο και σας ευχαριστώ πολύ και εσένα και την Ευαγγελίτσα που πήγατε 
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εκεί πέρα και εκπροσωπήσατε το Δήμο μας και είμαστε κοντά σας να σας 

εκμεταλλευτούμε, με την καλή έννοια, να βοηθήσετε περισσότερο το Δήμο 

μας.  

 Για τον κ.Τσάκωνα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θεωρώ 

ότι πρέπει να το φέρουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

προωθήσουμε τη διαδικασία. Δεν έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα 

πρόβλημα από κανένα συνάδελφο, να το ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε τη 

διαδικασία να φέρουμε εδώ στο Δήμο μας το Κέντρο αυτό το οποίο θα είναι 

πολύ εξυπηρετικό. Δηλαδή στα περισσότερα θέματα πιθανώς να είναι και 

καλύτερα από τον Αγ.Στέφανο, άμα το έχουμε εδώ από πριν, αν εξυπηρετεί 

πολλά θέματα. Τα ξέρετε εσείς οι λογιστές αυτά. Εμείς προτείνω και σήμερα για 

να προλάβουμε οποιαδήποτε διαδικασία να μην έχουμε καθυστέρηση. Θα το 

φέρουμε προ ημερησίας σήμερα και ευχαριστώ για την πρόταση. Για τις 

μεταφορές μαθητών. Δε θέλω να ξαναμιλήσω γι' αυτό το πράγμα. Εχω μιλήσει 

τόσες πολλές φορές, έχω κουραστεί, έχω κάνει τόσα πολλά για τις μεταφορές, 

δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έχω τραβήξει για τις μεταφορές των μαθητών. 

Μέσα στο Δημαρχείο, μαθητές να προπιλακίζουν, να απειλούν, μέχρι τα 

Υπουργεία όλα, μέχρι δύο πορείες, τέλος πάντων, θέλω να πω, απλά θα μιλήσω 

μόνο για ένα πράγμα Αννα. Για τη δημόσια ηθική και την τοπικο-αυτοδιοικητική 

ηθική. 300 άτομα κλείνανε τους δρόμους, 50 μαθητές από .. 50 γονείς και 

κηδεμόνες στο γραφείο μου, με άγριες διαθέσεις ή ήμερες, άλλος.  

 Για τις μεταφορές των μαθητών, σε αρμοδιότητα της Περιφέρειας και 

τους είπα, είμαστε μαζί. Ολοι εμείς, εσείς, η Περιφέρεια, το είπε ο 

Περιφερειάρχης, να πάμε να διεκδικήσουμε τη λύση από εκεί που αρμόζει και 

πήγαμε και τους καλέσαμε και κάλεσα με αποδείξεις 200 παράγοντες της 

περιοχής μας. Δημοτικό Συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων όλων των 

συγκροτημάτων, Διευθυντές όλων των συγκροτημάτων, λεωφορείο περίμενε 
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στο Δημαρχείο, λεωφορείο στο Καπανδρίτι, να πάμε να διεκδικήσουμε το 

δίκαιο των μαθητών εκεί που άρμοζε. Και ενώ γινόντουσαν εδώ τοπικά αυτές οι 

επιθέσεις της δημόσιας ηθικής, ήρθε ένας εδώ και 3 στο Καπανδρίτι να πάμε να 

κάνουμε πορεία σ' αυτούς που φταίγανε για τις μεταφορές των μαθητών. Αυτό 

είναι ανήθικο. Αυτό μόνο έχω να πω για τις μεταφορές των μαθητών.  

 Ο κ.Δέδες. Ευχαριστώ για το θέμα του Ρουσουνέλου. Το είδα και 

σήμερα ο ίδιος να πέφτουνε εκεί, να έχει στο δρόμο, στη θάλασσα κλπ., θα το 

δούμε αυτό. Εχετε απόλυτα δίκιο, το έζησα και εγώ ο ίδιος σήμερα κάνοντας 

μια αυτοψία στην περιοχή προς τα κάτω λόγω της καταιγίδας που είχαμε 

σήμερα. Ο κ.Καλύβας. Θα δούμε τις λακούβες, θα τις κλείσουμε τις λακούβες 

στο δρόμο. Τώρα από εκεί και πέρα στην Περιφέρεια τι μπορούμε να κάνουμε. 

Αν μπορούμε να πιέσουμε να μας κάνουνε όλο το οδόστρωμα από την αρχή, 

θα είναι πολύ καλό.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δήμαρχε, δε μιλάω για λακούβες μόνο, έχει κάτσει ο δρόμος όλος. 

Ετσι; Εχει κάτσει ο δρόμος. Αμα περάσεις δηλαδή σπας το αυτοκίνητο πλέον.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δω, δεν το ξέρω. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Απλά πρέπει να πιέσουμε τον εργολάβο, του εργολάβο θέμα είναι, 

έτσι; Οχι ευθύνη δικιά μας οικονομική.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δημήτρη, όσον αφορά για τις 3 Τοπικές Κοινότητες ή που 

δεν λειτουργούν την πάγια. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, μετράει 

και το κοινωνικό του ενδιαφέρον, κάθε μέρα, κάθε χρόνο και με κάθε 

αρμοδιότητα που του δίνει ο Δήμος. Είναι πάρα πολλοί οι Σύμβουλοι μου οι 

οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα, ενώ ζούμε σε μια εποχή φτώχιας και 

δυσκολευόμαστε για την βενζίνη, και συνεχίζουν αμείωτοι τον αγώνα τους για 

να στηρίξουν αυτόν το Δήμο. Δεν γίνεται εμείς να αλλάξουμε την νοοτροπία 

κάποιων εξαιρέσεων. Νομίζω ότι τα χωριά τους έχω δώσει εγώ τη δυνατότητα 
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και έχω δώσει και την εντολή και ό,τι περνάει από μένα, να βοηθήσουν τα 

χωριά τους με τις πάγιες. Βλέπετε ότι με τις ενστάσεις, με τις λάμπες ακόμη 

δεν μπορούμε να .. Παλεύουμε 8 μήνες να κάνουμε, να καταλήξει η ιστορία. 

Θα πρέπει ο Τοπικός να ενδιαφερθεί να πάρει λάμπες. Το δικαιούται. Αμα δεν 

το κάνει, είναι θέμα προσωπικό περισσότερο, είναι θέμα δικό του. Από μας, από 

την πολιτική αρχή έχει όλα τα εχέγγυα να πράξει, να έχει πρωτοβουλίες για το 

χωριό του. Ξέρετε, τα έχεις ακούσει εξάλλου στην Οικονομική Επιτροπή που τα 

έχω πει αυτά. Αυτή είναι η θέση μας πολιτικά στο θέμα.  

 Ξέχασα να πω ότι η Αννα Στεργίου ήτανε στην πορεία, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ συμφωνώ κ.Γιαμαρέλο και μου αρέσουνε και οι αναφορές 

στην αρχαιότητα και τον Αμφιάρειο και μιλήσαμε παρέα στον Αμφιάρειο, σας 

εξουσιοδότησα να ασχοληθείτε με τα αρχαία συνολικά, εν λευκώ και επιμένω 

στην απόφαση μου αυτή ότι είστε ο πιο κατάλληλος γιατί αγαπάτε βαθειά αυτή 

την απαραίτητη περιπέτεια και ιστορία της χώρας μας. Δεν το δέχομαι ότι 

είμαστε σχιζοφρενείς και σχιζοφρενικές αποφάσεις.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ετσι όπως το φέρατε το θέμα, νομίζω ότι αυτός ο 

χαρακτηρισμός ταιριάζει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, εγώ πιστεύω ότι δεν μας αρμόζει. Σχιζοφρενικές 

αποφάσεις, είστε και γιατρός και ξέρετε τι σημαίνει σχιζοφρένεια.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ακριβώς, επειδή ξέρω, δεν μπορούμε στην ίδια στιγμή να 

θέλουμε και να μη θέλουμε αυτό που θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα έλεγα ότι το πλανάστε, ανθρώπους κλπ., είναι πολύ καλό, 

αλλά μήπως πλανιόμαστε εδώ εμείς; Κάνουμε λάθος; Ξέρετε τι λέω; Οτι όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο και οι 41, συμφωνούσαμε, συμφωνούμε και πιστεύω θα 
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συμφωνούμε ότι το κυρίαρχο σήμα, το κυρίαρχο στοιχείο του σήματος του 

Δήμου μας είναι ο Αμφιάρειος.  

Η αναθηματική πλάκα. Ολοι μας. Γιατί μιλάμε για σχιζοφρένεια; Αφού 

συμφωνούμε στο βασικό. Τα υπόλοιπα στοιχεία του σήματος είναι τουλάχιστον 

δευτερογενής σημασίας.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. καταθέσαμε εισήγηση κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εγώ θα προτείνω να συνεχίσουμε την, να βγάλουμε το σήμα 

μας γιατί το χρειαζόμαστε και μας αρέσει ο Αμφιάρειος και θέλουμε να τον 

έχουμε, με ό,τι αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο επιπλέον από την 

αναθηματική πλάκα. Είναι ξεκάθαρο, συμφωνούμε και μιλάμε για σχιζοφρένεια. 

Φανταστείτε να μη συμφωνούσαμε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Θα σας παρακαλέσω να 

επαναφέρετε την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα οικονομικά; Οχι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήθελα πάλι.. Τους 

τελευταίους 2, 3 μήνες μιλάω για τα οικονομικά, με αναφορές και λέω τα εξής 

και σας έχω πει επανειλημμένα και το είπα και σε κάποιον υπάλληλο φαίνεται 

στο Δήμο και σε δύο και τρεις, να πιέσω μια κατάσταση νοικοκυρέματος και 

οικονομίας, ότι αυτήν τη στιγμή ο Δήμος παραδείγματος χάρη έπαιρνε 411.000 

για μισθούς στα ΚΑΠ κλπ. και παίρνει 180. Εάν το κράτος δεν αλλάξει πολιτική, 

έχω πει, ότι στην πορεία του χρόνου δεν θα υπάρχει Δήμος που να μην κλείσει. 

14 Δήμοι τώρα δεν πληρώνουν τους μισθούς όπως πρέπει. Θα γίνουνε 24, θα 

γίνουνε 54, με μαθηματική ακρίβεια, όταν ο κόσμος εξάλλου δεν πληρώνει τα 
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τακτικά του έσοδα ξέρετε, όπως τα πλήρωνε, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. 

Αυτό είναι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. Τώρα δε θα λύσουμε το οικονομικό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό έχω πει εγώ. Κατά τα άλλα η πορεία του Δήμου η 

οικονομική είναι σε δείκτες πορείας, θεωρώ, πολύ μπροστά σε σχέση με την 

κατάσταση την οικονομική που παρέλαβε και με την κατάσταση σήμερα. Είναι 

πάρα πολύ καλά. Το παλεύουμε δηλαδή συγκριτικά βέβαια με τη δύσκολη 

εποχή και την μείωση των πόρων και από τους δημότες μας αλλά και από τους 

ΚΑΠ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα ΠΟΕ έχουμε πληρώσει πάρα πολλά και ιδιαίτερα στο 

χωριό σου. Στον Κάλαμο έχουμε πληρώσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα στο χωριό 

σου. Εχουνε μειωθεί γενικά τα αιτήματα. Βλέπουμε στο Δήμο, ευτυχώς μετά 

από 1 χρόνο, 1,5, ότι είναι μικρή η πίεση που δεχόμαστε για να πληρώσουμε 

ΠΟΕ, έως πολύ λίγη θα έλεγα με τον Οικονομικό Διευθυνή μας εκεί, γιατί 

έχουνε μείνει, τα περισσότερα μικροποσά, εξάλλου είχαμε την υποχρέωση, 

είχαμε την υποχρέωση την θεσμική, έγινε έλεγχος γι' αυτήν την ιστορία. Τι τα 

κάνουμε τα ΠΟΕ, ότι πρέπει να πληρώσουμε πρώτα τα ΠΟΕ για να μπούμε σε 

καινούργια μεγάλα έργα ή οτιδήποτε. Σε διαβεβαιώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά 

με την πληρωμή των ΠΟΕ, των κυρίως ΠΟΕ των μεγάλων έργων και αυτό είναι 

ένα μεγάλο έργο του "Καλλικράτη" και του Δήμου μας. Ξέρετε γιατί; Γιατί που 

προερχόντουσαν τα ΠΟΕ δεκαετίας των προηγουμένων Διοικήσεων ή 

διαφόρων Δήμων και Κοινοτήτων; Γιατί μεταξύ τους κάποιες Κοινοτικές ή 

Δημοτικές Αρχές είχανε διαφωνίες και δεν πλήρωνε ο ένας εργολάβος τον 

άλλον, ο ένας Σύμβουλος τον άλλον και παραμένανε χωρίς λόγο 4 χρόνια, 6 
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χρόνια, 10 χρόνια απλήρωτα και πέσανε όλα σε μας αυτές οι παθογένειες του 

παρελθόντος, θα έλεγα. Αλλά και στα ΠΟΕ πάμε πολύ καλά. Εξάλλου κάνουμε 

και λίγο υπομονή τώρα μήπως πάρουμε μια ανάσα αν πάρουμε το μεγάλο 

κονδύλι από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, μας έχει υποσχεθεί η Κεντρική Διοίκηση 

σε όλους τους τόνους, εύχομαι μια φορά να γίνει πράξη, να δούμε και ένα καλό 

από εκεί, να πληρώσουνε κάποια ληξιπρόθεσμα χρέη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας πληρώσουνε κάποια ληξιπρόθεσμα χρέη από το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να πιστέψω τώρα, τι να πιστέψω. Ναι. Ας περιμένουμε να 

δούμε μήπως μας πληρώσουνε κάποια, να δούμε κάτι καλό, στα ληξιπρόθεσμα 

χρέη, οπότε θα πάρουμε και μια ανάσα ακόμη, μια παράταση ζωής. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, σχετικά με το ερωτηματολόγιο, έκανα μια πολύ 

συγκεκριμένη ερώτηση. Εχετε να πείτε κάτι; Εχει δοθεί στους Δήμους για το 

ξεπούλημα του φυσικού πλούτου και για την εμπορευματοποίηση των 

υπηρεσιών για τις επενδύσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα από ιδιώτες, 

έχει δοθεί ένα ερωτηματολόγιο συγκεκριμένο, το οποίο διέρρευσε. Σας έχει 

δόθηκε τίποτε σε σας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, σε μένα όχι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και για την Ιπποκράτειο δεν απαντήσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Στεργίου, να .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω πει στους Συμβούλους των Αφιδνών να' ρθούνε με το 

δικηγόρο το Θωμόπουλο σε επαφή, να μας ενημερώσει τι πρέπει να κάνουμε 

ακριβώς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Αρχή για να παραλάβουμε τις 

υποχρεώσεις του συναιτερισμού πλέον που διαλύεται και ο Τεχνικός 
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Διευθυντής μου είπε, μάλλον θα έρθει και θέμα Δημοτικού Συμβουλίου τα 

θέματα αυτά. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ρημάδια θα πάρουμε κ.Δήμαρχε, ρημάδια θα βρούμε εκεί χάμω. 

....όλα τα λεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πάντο. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Ανάγκη ίδρυσης Κ.Ε.Φ. Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ήδη έγινε μνεία από τον κ.Τσάκωνα για ένα 

θέμα προ ημερήσιας διάταξης. Για την ανάγκη ίδρυσης Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Φορολογουμένων Ωρωπού. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο κατεπείγον του 

θέματος; Κύριε Τσάκωνα θέλετε να συπληρώσετε κάτι; Ωραία. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εν τάχει λοιπόν να κάνουμε την εισήγηση. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες στη Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια 

ανασυγκρότησης και αναδιάθρωσης του τρόπου και τόπου λειτουργίας των 

υφισταμένων Δ.Ο.Υ. της Ελλάδος, επίκειται συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου με την Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και έδρα την Κηφισιά, από την 1η 

Δεκεμβρίου του 2012. Στην απόφαση αυτή προβλέπεται η ίδρυση Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, ΚΕΦ, μόνο στον Αγ.Στέφανο του Δήμου 

Διονύσου. Προφανώς οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Υπουργείου 

Οικονομικών δεν έλαβαν υπ' όψη τους τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο που 
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έως σήμερα υπαγόταν στην αρμοδιότητα της υπό συγχώνευση Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου και την εξυπηρέτηση από ανάλογο γραφείο ΚΕΦ των κατοίκων 

του Δήμου μας. Λόγω της ύπαρξης πολύ περιορισμένου χρόνου για την 

αντίδραση μας προς την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, 

προτείνουμε τη λήψη ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας 

στο παρών Συμβούλιο και την εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο, κ.Ιωάννη 

Οικονομάκο, να την προωθήσει προς το Υπουργείο Οικονομικών, 

επιφορτιζόμενος με τις κατάλληλες και απαραίτητες ενέργειες ώστε να ιδρυθεί 

το ΚΕΦ Ωρωπού και να εξυπηρετηθούν οι από πολλές πλευρές πληττόμενοι 

φορολογούμενοι του Δήμου μας.  

 Οι φορολογούμενοι δημότες μας φτάνει που επιβαρύνονται καθημερινά 

και με νέου είδους φόρων. Δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται και να ξοδεύονται 

περαιτέρω και με την μετακίνηση τους για την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων τους. Οσον αφορά στην εγκατάσταση έδρα του ΚΕΦ Ωρωπού, 

θα πρέπει να είναι σε κτίριο που ανήκει στο Δήμο μας και προφανώς σε σημείο 

που να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης των δημοτών μας και ίσως και των 

δημοτών του γειτονικού Δήμου Μαραθώνος, κάτοικοι Βαρνάβα, Γραμματικού 

που ως σήμερα ήταν στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου, προκειμένου 

να στεγάσει τις ανάγκες 2, 3 υπαλλήλων που θα το στελεχώσουν και θα είναι 

ήδη υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Εκτός κειμένου να πω ότι το 

αναφέρω αυτό για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των διπλανών χωριών 

Βαρνάβα και Γραμματικού για να προσδώσει περαιτέρω βαρύτητα στην 

πρόταση μας στην ίδρυση του ΚΕΦ Ωρωπού, χωρίς να μπορώ να πω, να κάνω 

πρόταση συγκεκριμένη για ποια Δημοτική Κοινότητα ή Τοπική Κοινότητα θα 

μπορούσε να στεγαστεί αυτό το γραφείο στο Δήμο μας. Κάνοντας όμως την 

επισήμανση, την παρατήρηση, αν θέλετε, ότι στο Καπανδρίτι μέχρι το 1975 

υπήρχε σε λειτουργία η πρώην εφορία τότε Μαραθώνος και οι κάτοικοι της 

περιοχής συνδέουνε την ίδρυση ενός τέτοιου γραφείου στο Καπανδρίτι.  
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 Ομως πράγματι το Καπανδρίτι δεν είναι κεντροβαρυκό σημείο για το 

Δήμο μας. Θα μπορούσε να είναι η Μαλακάσα που απ' ότι, με μια έρευνα που 

έκανα, δεν υπάρχει κατάλληλος δημοτικός χώρος για την στέγαση αυτού του 

γραφείου, οπότε νομίζω κ.Δήμαρχε μπορούμε να ακούσουμε και οποιαδήποτε 

άλλη πρόταση που θα διαμορφωθεί από το Συμβούλιο, από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τη στηρίξουμε ομόφωνα, γιατί 

προέχει η ομόφωνη πρόταση. Και ένα τελευταίο σημείο, στη Διεύθυνση 

Οργανωτικού, συγνώμη, στη Διεύθυνση Οργάνωσης του Υπουργείου 

Οικονομικών έχει γίνει μια επαφή και από εν ενεργεία υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου και από άλλους φορείς και νομίζω ότι επειδή ο Δήμος μας, πέρα 

από τη μεγάλη έκταση που αναφέρω και στην εισήγηση έχει πάνω από, 

κατοικείται πάνω από 15.000 και έτοι περαιτέρω το μεγαλύτερο ποσοστό 

συναλασσομένων φορολογουμένων με την τωρινή Δ.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου ανήκει 

στο Δήμο μας, νομίζω ότι θα το έβλεπε το Υπουργείο θετικά μια ίδρυση 

τέτοιου γραφείου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. Υπάρχουν τοποθετήσεις συναδέλφων; 

Ο κ.Λίτσας, η κα Στεργίου και ο κ.Κιούσης, ο κ.Βλάχος, ο κ.Γιαμαρέλος, ο 

κ.Πάντος και ο κύριος .. Αν είναι για ερωτήσεις, καλύτερα να γίνουνε οι 

ερωτήσεις πρώτα. Εχετε κάτι να ρωτήσετε κ.Λέκκα; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αυτήν τη στιγμή προβλέπεται από την απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών η ίδρυση του ΚΕΦ Αγ.Στεφάνου και μόνο, διότι εκεί μέχρι σήμερα 

υφίσταται Δ.Ο.Υ., Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Εμείς το ζητάμε να γίνει το 

γραφείο αυτό. Το Υπουργείο δεν αποκλείει την ίδρυση τέτοιων γραφείων, 

αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε. Ιδιόκτητο του Δήμου γραφείο 

και ικανότητα στέγασης δύο, το πολύ τριών υπαλλήλων μονίμων αυτήν τη 
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στιγμή του Υπουργείου Οικονομικών. Ενδέχεται και να μη γίνει. Εμείς θα πρέπει 

να κάνουμε την πρόταση και να την τρέξουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Να ενημερώσουμε να καταγραφεί στα πρακτικά, στην 

αίθουσα προσήλθε ο κ.Τσάδαρης. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Και ο κ.Ηλιάσκος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση του κ.Τσάκωνα. Πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να διεκδικήσουμε κάτι τέτοιο για το Δήμο το 

δικό μας που είναι πολύ μακριά από την Κηφισιά και σχετικά με τον 

Αγ.Στέφανο θα ήτανε μια πολύ καλή κίνηση να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε 

να κάνουμε και εμείς μια τέτοια δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως κατ' αρχήν δεν 

αντικαθιστά το ΚΕΦ, το Κέντρο αυτό Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, ένα 

αντίστοιχο, το ΚΕΠ ας το πούμε, έτσι; κατά κάποιον τρόπο στην εξυπηρέτηση 

των δημοτών, την Δ.Ο.Υ. Για μας πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλουμε θέμα να 

μην φύγει ο Δ.Ο.Υ., πρώτα απ' όλα, γιατί καλύπτει όλη την Βόρεια Αττική, μια 

μεγάλη περιοχή, που φανταστείτε όλος αυτός ο κόσμος τώρα να κατεβαίνει 

στην Κηφισιά. Και το κόστος είναι πολύ μεγάλο, τα χιλιόμετρα και όλα αυτά, 

και πάρτε υπ' όψη ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ετσι; Δεν υπάρχει σύνδεση 

που να πηγαίνει, να έχει δυνατότητα να πάει κάποιος στο Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. 

Τώρα, νομίζω ότι αυτό, όπως το έβαλε και ο συνάδελφος ο Αντρέας, το 

Καπανδρίτι θα πρέπει να είναι η επιλογή που θα κάνουμε, δηλαδή να το 

προτείνουμε από τώρα, να το συμφωνήσουμε, με την έννοια ότι ενισχύεται το 

αίτημα μας, βάζοντας και το Βαρνάβα και το Γραμματικό, και με δεδομένο ότι 

υπάρχει το κτίριο. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή στην Κοινότητα του 
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Καπανδριτίου, στην πρώην Κοινότητα του Καπανδριτίου, να στεγαστεί εκεί. 

Μιλάμε για τρεις υπαλλήλους, ένα ΚΕΠ ουσιαστικά μιλάμε. Ετσι;  

 Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, δεν μπορεί είπαμε σε καμία περίπτωση να 

αντικαταστήσει τη Δ.Ο.Υ. Θα είναι ένα Κέντρο το οποίο θα δίνει κάποια 

πιστοποιητικά, κάποιες ενημερότητες, πιθανόν κάποια θέματα μητρώου. 

Δηλαδή δικαστικά και όλα τα άλλα δε θα είναι εδώ, έτσι; Δε θα είναι. Οι έλεγχοι 

και όλα αυτά θα γίνονται στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Λέω λοιπόν, το αίτημα μας να 

το βάλουμε ως εξής: να μη φύγει η Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ένα. Δεύτερον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι και η Αγ.Στεφάνου. Δεύτερον, στην ίδρυση ΚΕΦ, ανεξαρτήτως 

αν θα φύγει ή όχι η Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, να γίνει στην περιοχή μας, είτε 

Καπανδρίτι, είτε Μαλακάσα. Τρίτο, υπάρχουνε υπάλληλοι, το είπε και ο 

Ανδρέας, υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς οι οποίοι ζητάνε να έρθουνε στο ΚΕΦ 

αυτό, γιατί απ' ότι είπε, είναι προϋπόθεση το να στελεχωθεί από υπαλλήλους 

της νυν Δ.Ο.Υ. Αρα λοιπόν να δούμε και να κάνουμε μια συζήτηση με τους 

υπαλλήλους. Υπάρχουνε υπάλληλοι οι οποίοι θέλουν να' ρθούνε στα ΚΕΦ αυτά. 

Μπορούμε δηλαδή στο αίτημα μας να πούμε ότι υπάρχουνε και οι 

συγκεκριμένοι υπάλληλοι οι οποίοι προτίθενται να έρθουνε γιατί μένουνε στην 

περιοχή μας, για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι εδώ .. Αυτό ενισχύει το 

αίτημα μας, αυτό θέλω να πω. Επομένως αυτά τα τρία ζητήματα να βάλουμε. 

Σας εξουσιοδοτούμε αλλά νομίζω ότι άμα το αφήσετε να πάει μόνο με την 

υπηρεσιακή οδό, δε θα κάνουμε τίποτα. Καλό θα είναι να το ενισχύσουμε ή να 

πάει μια επιτροπή στο Υπουργείο να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις στη 

Βουλή, όπου έχουμε δυνατότητα, να το ενισχύσουμε και να το σηκώσουμε το 

ζήτημα. Δηλαδή να το δημοσιεύσουμε, να βγει στα Μέσα ότι η περιοχή του 

Ωρωπού, ο μεγαλύτερος σε έκταση της Βορειο-Ανατολικής Αττικής δεν μπορεί 

να μην έχει Δ.Ο.Υ. ή έστω ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.  
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Νομίζω ότι πρέπει να το σηκώσουμε και είναι πολύ αργά γιατί ήδη έχει περάσει 

ο καιρός. 

 Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα μπούμε στη διαδικασία. Δημιουργική είναι η συζήτηση 

μας, δεν το συζητώ, αλλά επειδή μπορεί να λεχθούνε πράγματα τα οποία δεν 

μπορεί να τα γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη όπως να το κάνουμε μέσα στο 

Καπανδρίτι το Κοινοτικό Κατάστημα, είναι υπό μεταφορά μέσα σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα έχουμε βγάλει την απόφαση το ΚΕΠ να πάει εκεί. Δεν 

υπάρχει χώρος για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογικών .. Αρα λέω μπορεί 

να υπάρξουν κάποια προβλήματα σε μια απόφαση το που και πως εδώ 

βεβιασμένα για τεχνικούς λόγους, πιθανώς, έτσι; Τα οποία κάποιοι Σύμβουλοι 

μπορεί να μη γνωρίζουν. Προτείνω να γίνει μια επιτροπή η οποία να 

εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει να ελέγξει κατά σειρά 

προτεραιότητος αυτά που θα πούμε και να αποφασίσει.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, άκουσε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το μέρος δηλαδή και το χώρο, αφού το δούνε .. που μπορούνε 

να το κάνουνε το γραφείο αυτό. Στο Καπανδρίτι ίσα ίσα θα χωρέσει να πάρει 

το ΚΕΠ που πληρώνουμε λεφτά εκεί για να .. και υποχρεωτικά νομίζω ότι και 

το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων πρέπει να είναι δημοτικός ο χώρος, 

έτσι; Να μην πληρώνουμε ενοίκιο. Είναι προϋπόθεση αυτό. 

 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, χώρο έχουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, θα έχετε το λόγο. Μισό λεπτό τώρα να 

προχωρήσει η διαδικασία.         
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 Κύριε Βελτανιώτη. Αμέσως μετά θα έχετε το λόγο, από τον 

κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση και συγχαίρω τον 

κ.Τσάκωνα που έφερε αυτό το θέμα που είναι τόσο σοβαρό για το Δήμο μας. 

Επίσης θα ήθελα να σας θυμίσω κ.Δήμαρχε ότι άμεσα, εκτός βέβαια στο 

Καπανδρίτι, την εξυπηρέτηση των δημοτών από τη στιγμή που κάθε δημότης 

θα συνδυάζει τις δουλειές του στο ΚΕΦ σε συνάρτηση με την Πολεοδομία και 

τα δικαστήρια, για τις υπηρεσίες δηλαδή που λειτουργούνε ήδη. Επίσης για το 

θέμα των χώρων θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πολύ σύντομα σε 2 χρόνια, εάν 

προχωρήσουμε με το ρυθμό που πρέπει, την κατασκευή των νέων σχολείων, 

θα απελευθερωθούν πάρα πολλά κτίρια που θα είναι δημοτικά, που θα είναι 

στη διάθεση του Δήμου. Δηλαδή αν μεταφερθεί το Δημοτικό Σχολείο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, τώρα άμεσα, νομίζω ότι χώροι και έναν τέτοιο χώρο που 

θέλουμε σαν ένα ΚΕΠ, δηλαδή της τάξεως των 30- 40 τετραγωνικών μπορεί 

άνετα να λειτουργήσει στον όροφο της Δημοτικής Κοινότητας μαζί με την 

Πολεοδομία. Ανετα νομίζω ότι χωράει εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μιλήσει και ο 

Αντιδήμαρχος, θεωρώ ότι ο χώρος άμεσα αντιμετωπίζεται .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την Πολεοδομία έχω μιλήσει. Μου ζητάνε χώρο καινούργιο, 

μου ζητάνε ντουλάπια που δε χωράνε και αφήνουνε κάτω μέσα στο χώρο τον 

ίδιο. Εχω μιλήσει, δεν υπάρχει γραφείο κενό μεγάλο για να λειτουργήσει ένα 

αυτοτελές γραφείο. Εχω μιλήσει. Γι' αυτό σας λέω, θα προκύψουνε 

προβλήματα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, άλλο το αρχείο. Εγώ είπα ότι τώρα το θέμα αυτό 

που προκύπτει, προκύπτει για 1, 2 χρόνια. Αμέσως μετά όταν ολοκληρωθούν 

τα καινούργια διδακτίρια όλος ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου θα είναι 
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ελεύθερος για τέτοιες δραστηριότητες. Οπότε σημαίνει ότι προκύπτουν 

καινούργια κτίρια, γιατί ξέρετε τη διαδικασία .. Ετσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, δε θέλετε να ακούσετε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. 

Εντάξει, τι να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ακούσουμε τον κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Τώρα κάνουμε ένα διάλογο να βρούμε το μέρος που 

θα το κάνουμε. Διάλογο κάνουμε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Τι διάλογο; Να κρατήσουμε κάποια διαδικασία όμως. Ακουσε 

μας όλους και μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ με την πρόταση και του Τσάκωνα και της κας 

Στεργίου, να θέσουμε τον πήχη ψηλά για να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο 

μπορούμε. Τι εννοώ. Να ζητήσουμε να παραμείνει η εφορία του Αγ.Στεφάνου 

στο μεγαλύτερο Δήμο της Βορειο-Ανατολικής Αττικής και τη συνέχεια να 

ιδρυθεί και το ΚΕΦ. Θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να πάει πακέτο σαν αίτημα. Να 

παραμείνει η Δ.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου στον Αγ.Στέφανο και να δημιουργηθεί και 

ΚΕΦ. Για να πετύχουμε τουλάχιστον το ένα από τα δύο ή και τα δύο αν είναι 

δυνατόν. Το δεύτερο θέμα είναι το στεγαστικό. Αν υπάρχει θέμα στεγαστικό 

και δε θέλω να θεωρηθεί τοπικιστικό το ζήτημα, υπάρχει χώρος στο 

Μαρκόπουλο και στο Κοινοτικό Κατάστημα και στο Πνευματικό Κέντρο, που 

μπορεί να στεγαστεί. Δεύτερον, θεωρώ ότι γεωγραφικά από το Καπανδρίτι και 
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τη Μαλακάσα είναι πιο κεντρικό σημείο. Λοιπόν, προτείνω λοιπόν, ας 

ευχηθούμε πρώτα να ιδρυθεί το ΚΕΦ και ως χώρο προτείνω τα δημόσια κτίρια 

του Μαρκοπούλου, τα Κοινοτικά, Δημοτικά κτίρια του Μαρκοπούλου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνείτε και με τον Ανυφαντή, που μου έστειλε μήνυμα και 

λέει, γεωγραφικά τη δικαιούται το Μαρκόπουλο και έχει και το κτίριο που 

ζητάει. Μου το έστειλε σε μήνημα. (γέλιο) Λοιπόν, είναι καλή η λύση γιατί 

έχουμε άνετο χώρο εδώ, άνετο χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δυό λόγια. Θεωρώ .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι άμα μπούμε στη διαδικασία να 

κουβεντιάζουμε, να γίνει μια επιτροπή για να βρούμε ένα κτίριο, εδώ μπαίνει 

μια συγκεκριμένη πρόταση, εξουσιοδοτούμε τον κ.Δήμαρχο για να μπει 

μπροστά για να δούμε το χώρο για να τελειώνουμε. Θεωρώ ότι η επιτροπή θα 

φέρει πίσω μια διαδικασία η οποία τρέχει αυτήν τη στιγμή. Το δεύτερο που 

μπορώ να πω για το χώρο, με τη λίγη γνώση που έχω ως προς τα ακίνητα του 

Δήμου, είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη να στεγαστεί ένας δημόσιος 

φορέας κάπου, και με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουνε χώροι δημοτικοί, 

όπως είπατε κ.Αρμυριώτη και συμφωνώ, που μπορούνε να στεγαστούνε και να 

σας πω και κάτι; Ας πάνε, υπάρχει ένα κτίριο στην Κοινότητα στα Νέα Παλάτια, 

που θα μπορούσε σε κάποιο άλλο Κοινοτικό Κατάστημα να μετεστεγαστεί ή το 

Νομικό Πρόσωπο ή κάποια άλλη υπηρεσία και να μπει μια δημόσια υπηρεσία 

που έχει ανάγκη ο τόπος. Και κάτι τελευταίο, μην πούμε στη διαδικασία να μη 
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φύγει η εφορία. Δε φεύγουν οι εφορίες αυτήν τη στιγμή. Κλείνουνε και 

εταιρείες σαν και αυτή που δουλεύω εγώ αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες των 

εφοριών. Δεν είναι θέμα αν θα φύγει ή αν θα πάει κάπου αλλού. Μην μπούμε 

στη λογική αυτή και το λέω κατηγορηματικά. Είναι διαφορετικό να 

καταδικάσεις μια πολιτική που κλείνει εφορίες και δίνει σε ιδιώτες φιλέτο και 

τελείως διαφορετικό να διεκδικήσεις μια υπηρεσία τώρα.  

 Θεωρώ πάρα πολύ ότι κ.Δήμαρχε την ευθύνη να την αναλάβεις, σε 

εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα το πρόβλημα είναι να παίρνουμε αποφάσεις σύντομες και να 

προχωράμε και επειδή το θέμα του Μαρκοπούλου βλέπω ικανοποιεί όλο τον 

κόσμο και έχει άπλετο μέρος και δεύτερον, είναι μια υπάλληλος εκεί .. να το 

στηρίξουμε λίγο με κάποια υπηρεσία αν μπορούμε. Η Μαλακάσα πήγε το 

δημοτολόγιο, στηρίζεται λίγο εκεί, έχει κόσμο το κτίριο, η πλατεία, το 

Μαρκόπουλο είναι λίγο απομονωμένο από πλευράς υπαλλήλους. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πέστο Δήμαρχε, Βόρεια Κορέα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και οι υπηρεσίες, καλό είναι να πάμε μια υπηρεσία εκεί πέρα .. 

........: Αντε επιτέλους να ακούσουμε και κάτι καλό για το Μαρκόπουλο. Ετσι 

μπράβο. Τώρα μας κάνεις όλους υπερήφανους.  

ΠΑΝΤΟΣ: Καθίστε ρε παιδιά. Τα Κιούρκα που θα πάνε τα Κιούρκα; Τα Κιούρκα 

που θα πάνε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εχω δύο αίθουσες, δύο αίθουσες έχω. Δε μιλάω, δε μιλάω και όλο 

με ρίχνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κιούσης. Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα λάβω τώρα από τον συνάδελφο, τον κ.Αρμυριώτη, εγώ 

είμαι Δημοτικός Σύμβουλος της Βόρειας Κορέας του Δήμου, του Μαρκοπούλου, 

άρα και η δικιά μου πρόταση θα είναι για το Μαρκόπουλο. Ομως θέλω να 

δούμε και το θέμα πιο πολιτικά, ότι εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε και δε 

νομίζω ότι θα είναι τόσο τρομερά τα έξοδα, αυτό προβλέπει ο Νόμος, ότι ο 

Δήμος θα αναλάβει όλα τα έξοδα, πλην τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 

είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Ενα δεύτερο θέμα όμως θέμα που θέλα να 

πω είναι το εξής, ότι αυτά τα ΚΕΦ νομίζω ότι το πιο πρωτοποριακό που έχει 

γίνει ποτέ στη δημόσια διοίκηση ήταν τα ΚΕΠ. Τίποτα άλλο δεν έχει να μας 

δείξει η δημόσια διοίκηση τα τελευταία 25 χρόνια. Αρα και αυτά τα ΚΕΦ μπορεί 

να είναι κάτι εντελώς πρωτοποριακό και να εξυπηρετούν πάρα πολύ τους 

δημότες, γιατί η σχέση μας με την εφορία συνήθως οφείλεται σε κάποια 

χαρτιά. Τώρα, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, μπορεί να πας μέχρι και το 

Υπουργείο Οικονομικών. Αρα πιστεύω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό. Δε 

νομίζω, συμφωνώ με τον Μιχάλη ότι θα μπορούμε να κρατήσουμε την Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου, είναι δεδομένο για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτή η κατρακύλα, 

αλλά τουλάχιστον να πάρουμε αυτό ώστε να μπορούν οι πολίτες μας και οι 

συμπολίτες μας να μπορούν να διαπραγματευτούν και μια και βλέπω ομοφωνία 

για το Μαρκόπουλο, αυτό μας ικανοποιεί. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, κατ' αρχήν θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ.Τσάκωνα 

και των υπόλοιπων συναδέλφων, αλλά φυσικά θα πρέπει και εγώ από τον τόπο 

μου να προτείνω τον Κάλαμο. Θέλω να πω λίγο κάτι. Ορισμένα πράγματα είναι 

πρακτικά, όπως είπε ο Δήμαρχος, για τη λειτουργία του συγκεκριμένου. 

Δηλαδή το κτίριο θα πρέπει να είναι δικό μας. Δόξα το Θεό στον Κάλαμο 

υπάρχουνε κάποιες συγκεκριμένες αίθουσες οι οποίες αυτήν τη στιγμή, στο 
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ισόγειο, στις οποίες αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει 

υπηρεσία. Θέλω να πω ότι αυτές όμως οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες και με 

υπολογιστές και με τηλέφωνα και με όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή για να μπει 

κάτι και να λειτουργήσει τώρα. Δηλαδή πιστεύω από τα κτίρια που υπάρχουνε 

γύρω γύρω είναι τα πιο έτοιμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Στο Μαρκόπουλο σας τα έχω φτιάξει εγώ κύριε .. (γέλιο), αλλιώς δε 

θα είχατε τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, επίσης.. Εντάξει, αστειευόμαι 

βασικά με τους συναδέλφους, αλλά αν επιτρέψετε, επειδή εάν θέλουμε κάτι 

που να εξυπηρετεί και τις περιοχές Καπανδρίτι .. Ακριβώς, συμφωνώ και το 

Καπανδρίτι και τις περιοχές του .. πιστεύω επίσης είναι κεντροβαρυκό. Θα 

ήθελα όμως να θέσω υπ' όψη, όπως και να αποφασιστεί, ότι υπάρχει και αυτή 

η περίπτωση. Εντάξει; .. και ο Κάλαμος μπορεί να στεγάσει το ΚΕΦ.    

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Κύριε Γιαμαρέλο, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν θα ήθελα και εγώ να 

συγχαρώ με τη σειρά μου τον κ.Τσάκωνα για την πολύ ενδιαφέρουσα 

πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Γιαμαρέλος. Παρακαλώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. των Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. 

Τοποθετήθηκαν πολύ ωραία η κα Στεργίου, ο κ.Αρμυριώτης, οι άλλοι 

συνάδελφοι, ο κ.Κιούσης και όλοι οι άλλοι που μίλησαν γι' αυτό το θέμα. Αφού 

μιλάμε για κεντροβαρές σημείο του Δήμου, νομίζω το Μαρκόπουλο 

αναμφισβήτητα είναι το κέντρο και νομίζω ότι εξυπηρετεί καλύτερα. Εχει και 
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όλη την υποδομή και το δικαιούται να έχει και το Μαρκόπουλο κάποια 

λειτουργία. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα συμφωνούμε κύριοι συνάδελφοι, απ' ότι φαίνεται από τις 

τοποθετήσεις όλων, ότι το αίτημα θα είναι να παραμείνει η Δ.Ο.Υ. του 

Αγ.Στεφάνου και παράλληλα να ιδρυθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Φορολογουμένων Ωρωπού.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, θα πρέπει η εισήγηση αυτή να μετατραπεί σε απόφαση. 

Δεν ξέρω τώρα ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως προχωράμε. Ομόφωνα. Μπράβο παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γραφεί όμως ότι θα είναι δύο οι αποφάσεις. Μια για να 

παραμείνει και μια ξεχωριστή για να ιδρυθεί το ΚΕΦ, έτσι; Εντάξει.  Το Σώμα 

ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων 

έργων, μελετών και υπηρεσιών έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο, όπως προκύπτει τώρα, θέμα προ ημερήσιας διάταξης 

κύριοι συνάδελφοι, είναι η 7η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

εκτελεστέων έργων μελετών και υπηρεσιών έτους 2012.   
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 Κύριε Καρίνο, εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον του θέματος. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Επειδή πρέπει να προχωρήσουμε στη σύνταξη των μελετών που 

προτείνονται, γιατί είναι θέματα επείγοντα και έχουν ενταχθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουν ενταχθεί ήδη και στην αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και επειδή είχε βγει γρήγορα η πρόσκληση λόγω του θέματος 

των φωτοβολταϊκών, γι' αυτό και τα φέρνουμε προ ημερησίας. Το ίδιο ισχύει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας άκουσαν απ' ότι φαίνεται οι συνάδελφοι κ.Καρίνο. 

Μπορείτε να επαναλάβετε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Επειδή τα θέματα που εγγράφονται είναι επείγοντα, πρέπει να 

προχωρήσει η σύνταξη των συγκεκριμένων μελετών και έχουν ήδη εγγραφεί 

και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να ξεκινήσουμε σαν 

υπηρεσία τη σύνταξη τους, θα πρέπει να γίνει και η εγγραφή στο τεχνικό 

πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κάντε την ερώτηση σας και τώρα θα δούμε. Τώρα θα 

αποφασίσει το Σώμα αν θα συζητηθεί ή όχι. Λοιπόν, διαφωνεί ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του, υποθέτω. Κύριε Γιασημάκη; Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα 

σήμερα.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε αφού θα συζητηθεί, θα την κάνετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κατεπείγον του 

θέματος. Ετσι; Βλέποντας τα 3 θέματα που αναφέρονται, βλέποντας τα 3 

θέματα τα οποία αναφέρονται, βλέπουμε ότι προβλέπουμε για το 2013. Δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί για το 2012 δεν προβλέψαμε το 2011. Δεν το 

ξέραμε; Και δεύτερον, έχουμε ξαναπεί και στο προηγούμενο Δημοτικό 
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Συμβούλιο, ότι είναι η 'α, β' της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ό,τι μπαίνει στον 

προϋπολογισμό πρέπει πριν να βρίσκεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Ηρθε 

πρόσκληση με αναμόρφωση προϋπολογισμού στο οποίο περιέχετε τις 

προμήθειες των αντλητικών συγκροτημάτων και δεν υπήρχε το θέμα της 

τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Ερχεται ως έκτακτο, ως κατεπείγον 

και σας ξαναείπα ότι μιλάμε για το 2012, το οποίο θα έπρεπε να είχε 

προβλεφθεί το 2011, όπως εδώ πολύ σωστά μπαίνει για το 2013.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οταν μπήκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού, δεν επρόκειτο να 

μπουν στην αναμόρφωση αυτά τα 3 θέματα. Η αναμόρφωση μπήκε για άλλους 

λόγους, δεν μπήκε για αυτά και δε βάλαμε .. Αυτά προέκυψαν αφού είχε φύγει 

η πρόσκληση.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η αναμόρφωση κ.Καρίνο δεν έχει άλλα θέματα, άλλους 

κωδικούς δεν έχει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει, ναι, αμοιβές και έξοδα τρίτων και αμοιβές τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού. Τα υπόλοιπα χρήματα κ.Βλάχο είναι γι' αυτά τα 3. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μετά τα έδωσα εγώ και στην αναμόρφωση αυτά, αφού είχε φύγει 

η πρόσκληση. Δεν ήταν στην αναμόρφωση αυτά και δεν είχαμε δώσει θέμα το 

τεχνικό πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην αναμόρφωση θα το δούμε μετά στο θέμα 

7, στην εισήγηση που έχουμε, Πρόεδρε, στην αναμόρφωση θα το δούμε μετά 

στο θέμα 7, στην εισήγηση που έχουμε, έχει ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. 

Επειδή δεν τα έχετε προβλέψει και να τα βάλετε στο τακτικό, στο τεχνικό 

πρόγραμμα, σαν τακτικό θέμα, συγνώμη, όπως έχετε προβλέψει και βάλατε 

στα τακτικά θέματα για τις επιχορηγήσεις στην α' βάθμια και β' βάθμια Σχολική 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

46 

Επιτροπή, αντιστοίχως, έτσι δεν προβλέψατε να βάλετε και αυτά, του τεχνικού 

προγράμματος και τα φέρατε τώρα εκ των υστέρων να τα πούμε ως προ 

ημερησίας. Δεν με πειράζει εμένα. Απλώς λέμε για τη διαδικαδία και δεν 

ξέρουμε πως να την εξηγήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για να προχωρήσει τώρα η διαδικασία, ας ψηφίσουμε κύριοι 

συνάδελφοι στο αν εγκρίνετε το κατεπείγον να συζητηθούν τα θέματα γιατί 

κάνουμε στην ουσία συζήτηση. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δηλαδή κ.Πρόεδρε, τα λάθη της υπηρεσίας να εγκρίνουμε εμείς 

αν θα πρέπει να τα κάνουμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. Συγνώμη κ.Δέδε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η εισήγηση που έχω στα χέρια μου αναφέρεται σε Σταθμό 

Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων; Αυτό είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει κάποιος αναγραμματισμός, διέφυγε. Μεταφόρτωσης. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, γιατί δεν ξέρω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταφόρτωσης. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδωσε μια εξήγηση ο κ.Καρίνος. Τώρα .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οτι η υπηρεσία πρέπει να ξεκινήσει αύριο το πρωί να συντάσσει τις 

συγκεκριμένες μελέτες. Γιατί πήγαμε στην ΕΥΔΑΠ, ψάξαμε να βρούμε τρόπους 

και φόρμουλες και τις βρήκαμε. Δηλαδή ζητάμε να γίνει μια τυπική εγγραφή για 
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να ξεκινήσει και ανάγουμε την τρίχα τριχιά. Αυτή είναι η άποψη μου και 

συγνώμη που το λέω και δημοσίως. Καλώς ή κακώς, το λύσαμε και ερχόμαστε 

να τα γράψουμε να τα ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Μέχρι τώρα ακούγαμε 

ότι δεν βρίσκουμε τρόπους να γίνουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Τώρα που τους 

βρήκαμε, δεν τα γράφουμε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συζητήσουμε πρώτα αν εγκρίνετε .. Λοιπόν, μισό λεπτό 

κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ κ.Γιασημάκη και κύριοι συνάδελφοι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα έρθει σαν μελέτη. Εγώ, οι εγγραφές του τεχνικού 

προγράμματος είναι τυπικές. Οι μελέτες θα' ρθούνε μετά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο που θα συντάξουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ.Καρίνος. Να αποφασίσει το Σώμα για τη συζήτηση, 

να δέχεται να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πολύ καλά τα λέει ο κ.Καρίνος αλλά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, σας παρακαλώ τώρα. Δεν κάνουμε κουβέντα, 

θα αποφασίσει το Σώμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, δεν κάνω κουβέντα, δεν κάνω κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μετά θα κάνετε ό,τι παρατηρήσεις θέλετε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γνωστός πολιτικός ο κ.Καρίνος αλλά η θέση του αυτήν τη 

στιγμή εδώ δεν είναι πολιτική .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μηχανικός είμαι εδώ, μηχανικός. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η τοποθέτηση σας όμως ήτανε πολιτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, θέλετε να εμποδίσετε την ψηφοφορία; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μηχανικός είμαι κ.Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η τοποθέτηση σας ήτανε πολιτική. Ηταν πολιτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λέτε, καλώς ή κακώς το λύσαμε και δε θέλετε να το κάνετε. 

Ηταν πολιτική η τοποθέτηση σας.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μα η αλήθεια είναι. Δεν είναι θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τώρα θέμα αντιδικίας. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αν η αλήθεια ερμηνεύεται πολιτική, δεν το ξέρω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν ερμηνεύεται, ήταν πολιτική τοποθέτηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, έτσι το δέχομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Παρών η κα Βαρνάβα και ο 

κ.Λέκκας. Κατά. Λοιπόν, το Σώμα εγκρίνει. Οι συνάδελφοι που θέλουν να 

τοποθετηθούν τώρα πλέον. Ο κ.Λίτσας. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Δέδες, ο κ.Χασιώτης, η κα Βαρνάβα, κάπως ετεροχρονισμένα.  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα, έχετε το λόγο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω για την παράγραφο 1 που αναφέρεται, για ποιο 

αντλητικό συγκρότημα αναφερόμαστε και επίσης θα ήθελα και για την 

παράγραφο 2, όταν μιλάμε για επισκευή, που ακριβώς αναφέρεται στον 

προγραμματισμό. Δηλαδή σε τι ακριβώς αναφερόμαστε, σε ποια ακριβώς 

συγκεκριμένα αναφερόμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε μια σύντομη απάντηση να τοποθετηθεί ο κ.Λίτσας, γιατί 

πάλι ξεκινάμε με ερωτήσεις. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ισως έπρεπε να έχω κάνει εγώ την εισήγηση .. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε εισήγηση εμείς καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει διανεμηθεί. Δεν την πήρατε;   

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, δεν έχει κανείς από μας. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το πρώτο, το πρώτο που λέει, συντήρηση και επισκευή αντλητικών 

συγκροτημάτων για το '12, που είναι 60 συν το ΦΠΑ, δεν αναφέρεται κάπου 

συγκεκριμένα. Εχουμε βρει έναν μηχανισμό να συντάξουμε μελέτη και να 

κάνουμε διαγωνισμό, προκειμένου να έχουμε έναν ανάδοχο που να τον έχουμε 

stand by, όταν θα προκύψει οποιαδήποτε βλάβη να το χρησιμοποιούμε. Αρα 

δεν είναι συγκεκριμένα αντλιοστάσια, είναι ετήσιος, να το πω, συντηρητής. 

Δηλαδή αυτό το πρώτο αφορά αν μας προκύψει κάτι μέσα στο '12 και γι' αυτό 

το κάνουμε με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου και ετοιμάζουμε για το 

'13 μια, ας το πούμε, εργολαβία συντηρήσεως προκειμένου να μπορούμε να 

επεμβαίνουμε όποτε χρειαστεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το, ουσιαστικά εβρέθη λύση μετά από .. Εμείς δεν έχουμε  

την εμπειρία πολλών από σας, 12 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μπούμε 

στη διαδικασία ανοιχτών διαγωνισμών και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία 

κάθε τόσο του αιφνιδιασμού, χάλασε, φτιάχτο, έμεινε το ένα χωριό χωρίς 

νερό, έμεινε η Ιπποκράτειος χωρίς νερό, έμεινε ο Αυλώνας χωρίς νερό. Να 

έχουμε ανοιχτό διαγωνισμό και ανάδοχο να μην μπαίνουμε στη διαδικασία των 

απευθείας υποχρεωτικά αναθέσεων. Ουσιαστικά διορθώνουμε και στα 

υδραυλικά συστήματα εδώ τα αντλητικά, την αδυναμία και την παθογένεια 

αυτή, μετά από προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας να βρει φόρμουλα να μπει 

σε διαγωνισμό αυτή η διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που είπε ο κ.Καρίνος είναι κάτι 

τελείως διαφορετικό με τον τίτλο. Αλλο να ψάχνεις να βρεις έναν ο οποίος θα 
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σου συντηρεί και θα μπορεί να επισκευάσει κάτι και άλλο είναι αυτό που λέτε, 

μιλάτε για ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η 

φιλοσοφία σας είναι μια φιλοσοφία αποδεκτή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όμως 

έπρεπε να γίνει με διαδικασίες. Δηλαδή να γίνει ένας διαγωνισμός ποιος θα είναι 

αυτός που θα συντηρεί, που θα τρέχει και στις 11:00 και στις 12:00 το βράδι. 

Θα το δούμε. Αλλο λέει ο τίτλος όμως. Μιλάει για ένα συγκεκριμένο έργο, έργο 

είναι αυτό. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, σύμφωνοι. Αλλο έργο, άλλο εργασίες. Η δική μου η 

άποψη κ.Καρίνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο, αφήστε να ολοκληρώσει το συλλογισμό του ο 

κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το δικαίωμα. Αλλο είναι το έργο και άλλο είναι οι εργασίες. 

Λοιπόν, γιατί με αυτό τον τρόπο, όταν θα είχατε έναν συντηρητή, θα 

μπορούσατε να πάτε στην προμήθεια ενός booster και ο συγκεκριμένος να 

μπορεί να σας το τοποθετήσει. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εσείς τώρα εδώ 

μιλάτε για έργο. Δηλαδή έχουμε έναν που θα κάνει όλα τα έργα και ήθελα να 

σας πω κάτι. Φέτος έχουμε υπερβεί κατά πολύ και τις διαδικασίες αλλά και ότι 

αφορά την κατάτμηση σε επιμέρους Τοπικά Διαμερίσματα. Εχουμε υπερβεί και 

τη δυνατότητα που σας δίνει ο Νόμος των κατατμήσεων σε Τοπικά 

Διαμερίσματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα των Αφιδνών. Εκεί δηλαδή 

είσαστε εκτός. Θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας αν έχουν πληρωθεί από τον 

Επίτροπο όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί αυτές οι διαδικασίες για μένα είναι 

πρωτόγνωρες, γιατί είναι κατατμήσεις στο ίδιο Τοπικό Διαμέρισμα που 

ξεπερνούν τη δυνατότητα που σας δίνει ο Νόμος και όσον αφορά για το άλλο, 

το μεγάλο το ποσό που έχετε στο δεύτερο, και εκεί θα πρέπει να γίνει με μια 

συγκεκριμένη διαδικασία και ο ΕΚΠΟΤΑ δίνει τη δυνατότητα κ.Καρίνο να πάμε 
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σε άμεσες διαδικασίες, ακόμα και με προτιμολόγια για να αγοράσουμε τα υλικά 

και όταν έχουμε τη δυνατότητα να μας κάνει ένας συντηρητής, σαφώς και θα 

πρέπει να υπάρχει ένας συντηρητής και να βρεθεί και ένας τρόπος να 

πληρωθεί.  

 Αυτό είναι όμως τελείως διαφορετικό μ' αυτό που κάνετε εσείς εδώ. Και 

σας ξαναλέω πάλι και ρωτάω και θα ήθελα μια απάντηση, ο Επίτροπος έχει 

πληρώσει αυτές τις απευθείας αναθέσεις; Ειδικά όταν οι κατατμήσεις 

υπερβαίνουν το νόμιμο σε ένα Δημοτικό Διαμέρισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ ήθελα να πω ότι ο τρόπος και ο χρόνος που έρχονται 

αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα δείχνουν το λιγότερο προχειρότητα και 

αδιαφορία. Το 2011 δεν συντηρήθηκαν και δεν επισκευάστηκαν αθλητικά 

συγκροτήματα γεωτρήσεων και δεξαμενών; Με ποιον τρόπο έγιναν αυτά; Και 

όπως αυτό που είπα και πριν. Εδώ στο τεχνικό πρόγραμμα του '12 βάζουμε 

τώρα συντήρηση και επισκευή για το '13. Γιατί δεν έγινε πέρσι αυτό. Και να 

μου απαντήσουν με ποιον τρόπο συντηρήθηκαν ή επισκευάστηκαν όλα αυτά 

τις προηγούμενες χρονιές και πως πληρώθηκαν.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Θέλετε να παρέμβετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο πράγματα, μήπως προλάβω και την κα Βαρνάβα. Το 2011.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, κάνετε λάθος κ.Δέδε. Ο κ.Δήμαρχος μπορεί να 

παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο της συζήτησης. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ξέρετε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αν θέλετε, να σας διαβάσω τον κανονισμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν το κάναμε πέρσι. Γιατί μέσα σε 1 χρόνο δεν μπορούν 

να γίνουν όλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Να μην προχωρήσω σε αναλύσεις πόσα 

πράγματα κάναμε σε 1 χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ, θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι εδώ σχετικά με το 1ο 

θέμα. Και εγώ δεν το καταλάβαινα ότι επρόκειτο να πάρουμε κάποιον ο οποίος 

θα ήταν stand by για να μας εξυπηρετεί. Εγώ πίστευα μ' αυτό που έβλεπα ότι 

επρόκειτο για κάποια επισκευή συγκεκριμένη και μάλιστα το μυαλό μου είχε 

πάει στις Αφίδνες στο αντλιοστάσιο που είχαμε την τελευταία φορά ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, έτσι όπως φαινότανε εδώ πέρα και ήθελα μάλιστα εδώ  

μια ερώτηση να κάνω εάν έχει γίνει αυτό το αντλιοστάσιο, το οποίο ήρθε 

κατεπείγον. Λοιπόν, έπειτα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε συζητάμε την μελέτη τώρα. Την εγγραφή θα έρθουνε στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθυστερούμε τη διαδικασία εκτός θέματος. Δε 

συζητάμε το είδος της μελέτης που θα έρθει εδώ αναλυτικά να σας 

παρουσιαστεί. Συζητάμε την εγγραφή του κονδυλίου στο .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ακόμα μια ερώτηση, ναι, για μένα είναι και ο τρόπος που θα γίνει 

αυτός ο διαγωνισμός και άμα γίνει, συγνώμη, θα ακούσετε και θα μου 

απαντήσετε, άμα γίνει αυτός ο διαγωνισμός, αν θα γίνει με διαγωνισμό ή με 

ανάθεση κατ' αρχήν και για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι. Για 1 χρόνο. Ετσι; 
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Για πόσο; Μισό λεπτό. Γιατί τελειώνει τώρα το '12 ήδη. Οταν πάμε στο '13 και 

βλέπουμε ότι γίνεται ένας προϋπολογισμός, καλώς γίνεται, αφού πρέπει να 

γίνει κάτι εκ των προτέρων, όμως θα ήθελα να μάθω, βάζουμε ένα ποσό εδώ 

407.000 κλπ., εάν έχουνε μελετηθεί τα προβλήματα που υπάρχουν και σε ποια 

αντλιοστάσια και σε ποια συγκροτήματα ή γεωτρήσεις, τι προβλήματα 

υπάρχουν και έγινε αυτός ο προϋπολογισμός; Εχει γίνει κάποια μελέτη 

συγκεκριμένη; Την έχουμε στα χέρια μας; Ξέρουμε τι έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε μπροστά μας;  

 Και όσον αφορά, εγώ θα πάω και στο τρίτο, θα ήθελα και εδώ να μας 

πείτε τι είναι η ψηφιοποίηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

προϋπολογισμού και γιατί προϋπολογίζετε ποσόν 24.600 ευρώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να μου λύσετε κάποιες απορίες σχετικά με την 

εισήγηση που φέρνετε σήμερα και προ ημερησίας διάταξης. Ζητάτε, ο 

προϋπολογισμός υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να φέρετε για το '13 τώρα, 

τον Δεκέμβρη, υπό κανονικές συνθήκες, όπως όλοι οι Δήμοι. Ζητάτε .. Και 

τεχνικό πρόγραμμα. Ζητάτε λοιπόν ένα κονδύλι 73.800 ευρώ το οποίο το 

βάζετε για το οικονομικό έτος του 2012. Επιπλέον ζητάτε 300.000 ευρώ για τη 

συντήρηση και την επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και 

δεξαμενών για το έτος 2013. Και ρωτώ μια απλή ερώτηση, γιατί δεν τα 

φέρνετε στο τεχνικό πρόγραμμα σε 1 μήνα και στον προϋπολογισμό να τα 

κουβεντιάσουμε; Δεύτερον, ολοκληρωμένα κ.Δήμαρχε, είπε ο κ.Καρίνος και θα 

καταλήξω, είπε ο κ.Καρίνος ότι αυτό που, βρήκατε μια φόρμουλα, ουσιαστικά 

τι να κάνετε; Να κάνετε ένα διαγωνισμό και να βρείτε έναν ανάδοχο, αν 

κατάλαβα καλά κ.Καρίνο, και όποτε θα έχουμε μια επισκευή, μια βλάβη, αυτός 
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ο ανάδοχος που θα έχει βγει μέσα από έναν διαγωνισμό, θα μπορεί να πηγαίνει 

επιτόπου και να λύνει τη βλάβη αυτή.  

 Εγώ νομίζω κ.Καρίνο αυτό το οποίο λέτε σήμερα, είναι, πως το λέμε, 

είναι σαν να εξουσιοδοτείτε έναν εργολάβο ανά πάσα στιγμή και οποιοδήποτε 

πρόβλημα παρουσιαστεί, εγώ ξέρω ότι γίνονται διαγωνισμοί για να κερδίσεις 

την καλύτερη τιμή, εμείς θα έχουμε έναν εργολάβο του Δήμου, ο οποίος με 

την τιμή που θα ορίζει κάθε φορά, θα κάνει τις επισκευές στο χώρο και αυτό 

μας λέτε. Και συγχωρέστε με, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα δύο θέματα, το 1 

και το 2, έχουν σχέση και έτσι το καταλαβαίνω εγώ, έτσι όπως έρχεται και η 

εισήγηση σήμερα, χωρίς να ορίσετε το τι, το που οι επισκευές, το γιατί, για 

ποιον τρόπο, με ποιο, σαν να ανοίγουμε μια κάνουλα διαρροής χρημάτων τέλος 

του έτους σ' αυτή τη λογική. Δεν αφήνετε περιθώρια, δεν μου αφήνετε 

περιθώρια, δυστυχώς, και μ' αυτό που είπατε, να ορίσουμε ανάδοχο για 

οποιαδήποτε επισκευή ή βλάβη παρουσιαστεί από εδώ και πέρα σε ολόκληρο 

το Δήμο, να σκεφτώ κάτι άλλο και συγχωρείστε με πάρα πολύ. Θα ήθελα μια 

άλλη εισήγηση και σας λέω ότι για κάθε έργο που θα έρχεται από εδώ και 

πέρα, κάθε βλάβη, θα πηγαίνει ο εργολάβος, θα ορίζει μια τιμή, αφού είναι ο 

ανάδοχος, έτσι; και αυτή την τιμή θα πληρώνετε.  

 Και σας λέω, δύο τα ερωτήματα. Γιατί δεν τα βάζετε σε ένα μήνα 

τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό και δεύτερον, γιατί μιλάτε για το '12 και 

το '13, και δεύτερον, γιατί να οριστεί, εγώ διαφωνώ και με τη λογική να οριστεί 

ανάδοχος, τελείως. Ανοιχτοί διαγωνισμοί, κάθε χρόνο, κάθε οικονομικό έτος, 

και για την επισκευή και για τη συντήρηση. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο διαγωνισμός ο μεγάλος για να αποκτήσεις σύμβαση, μπορεί να 

φτάσει και ένα εξάμηνο. Δηλαδή θέλει δημοσιεύσεις, θέλει επιτροπές, θέλει 

αυτά. Δηλαδή γι' αυτό και γράφουμε για το '13, γιατί αν ξεκινήσουμε αύριο το 

πρωί, το Μάρτιο θα έχουμε σύμβαση και αν. Βάζουμε λοιπόν αυτό το εξηντάρι 
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που είναι πιο γρήγορος ο διαγωνισμός για να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος 

μέχρι να βγάλει ανάδοχο στη μεγάλη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, έρχεται σε 1 μήνα ο προϋπολογισμός όμως υπό 

κανονικές συνθήκες. Δε θα έρθει σε 6 μήνες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Να προχωρήσει .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε θα έρθει σε 6 μήνες, σε 1 μήνα πρέπει να έρθει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθεί και ο κ.Τσάκωνας, να προχωρήσει η διαδικασία. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δύο ερωτησούλες. Συμφωνώ με τον κ.Χασιώτη, λέμε έχουμε 2 

μήνες ακόμα ενεργού προϋπολογισμού του '12, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 28 

Οκτωβρίου σήμερα. Ο τελευταίος μήνας, ο Δεκέμβριος, είναι μήνας ο οποίος 

ό,τι και αν γίνει, δε θα πληρωθεί, θα πληρωθεί τον Γενάρη. Αρα, αυτό που 

φέρνουμε τώρα σε τι εξυπηρετεί για τον 1 μήνα ουσιαστικά; Συγνώμη .. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. Γιατί επομένως δεν τα σμίγετε και τα δύο και από 307 να 

γίνουν 385; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Τσάκωνα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έγινε κατανοητό ρε παιδιά, συγνώμη. Να καταλάβουμε πως 

λειτουργούμε γιατί φτάσαμε στο σημείο, πράγμα που δεν το ήξερα και εγώ, ότι 

μπορούμε να βρούμε ανάδοχο, να βρούμε ένα σύστημα να βγούμε σε ανοιχτό 

διαγωνισμό να τελειώσουνε τα επείγοντα των απευθείας αναθέσεων. Φτάσαμε 

στο σημείο να το υλοποιούμε και υπάρχει άνθρωπος να φέρει αντίρρηση; 

Φτάσαμε στο σημείο.. Δεν το ξέρω, εγώ έκανα λάθος, το λέω, νέος Δήμαρχος, 

τον πρώτο δεν το ήξερα, δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει μελέτη βάσει 
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πληροφοριών από την ΕΥΔΑΠ, ταλαιπωρήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία να βρει 

έναν τρόπο να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. Αυτό δε λέγατε τόσο καιρό; Να 

βρούμε τρόπο. Τον βρήκαμε τον τρόπο και λέμε, επειδή ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανοιχτός διαγωνισμός. Μα είναι δυνατόν; Μα είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε πρόχειρος είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο ρε παιδιά. Ακόμη δεν το έχετε μάθει 

αυτό; Οτι μέχρι 10.000, μέχρι 20, ο τρόπος είναι αυτός, μέχρι 60 είναι αυτός, 

μέχρι 200 είναι αυτός, από 1.000.000 και πέρα υπάρχει άλλος. Θα γίνει ό,τι λέει 

ακριβώς ο Νόμος στους διαγωνισμούς. Ο 307 είναι ανοιχτός διαγωνισμός, θέλει 

στο Ελεγκτικό Συμβούλιο έλεγχο και όλα αυτά. Που θα καθυστερήσει. Ο 

ανοιχτός πρόχειρος διαγωνισμός λέγεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα θα αλλάξω το Νόμο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η διαδικασία όμως σε καμιά περίπτωση .. Ξεφεύγει.. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, να χρησιμοποιούμε όμως τους όρους για να 

καταλαβαινόμαστε. Πρόχειρος είναι ο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι κάνεις, ό,τι κάνεις, αναγκαστικά, δεν το επιλέγουμε, δεν 

έχουμε περιθώρια επιλογής. Μέχρι 60.000, από 20 μέχρι 60, δεν επιλέγουμε. 

Υποχρεωτικά θα λεχθεί πρόχειρος. Ο διαγωνισμός ανοιχτός. Ετσι λέει, δεν 

μπορεί να γίνει κάτι άλλο.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω πάλι γιατί δεν το κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κα Βαρνάβα να μη ρωτήσετε, υπάρχει άλλη διαδικασία. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αμα δεν καταλαβαίνουμε αυτό 

το πράγμα, προς Θεού, εδώ μέσα θα συζητάμε τα αυτονόητα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Λέω λοιπόν να μας εξηγήσετε τον μηχανισμό που έχετε βρει, για να 

καταλάβω γιατί απ' ότι βλέπετε υπάρχει μια σύγχυση στο Σώμα. Δεύτερον, 

όσον αφορά το 2011 επίσης δεν έχουμε σαφή εικόνα, το τι έγινε και το πως 

έγινε και δεύτερον, πάλι δεν υπάρχει σαφή εικόνα τι ακριβώς αφορά. Να 

ξεκαθαριστούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες, διότι και εμείς δεν μπορείτε να μας 

φέρνετε εδώ πέρα αιφνιδιαστικά, το τονίζω, τόσο σοβαρά θέματα, γιατί μιλάμε 

για μεγάλα ποσά και να ψηφίζουμε, διότι θέλουμε να ψηφίζουμε. Δε θέλουμε 

εμείς να υπάρχουν αντλιοστάσια τα οποία να μη λειτουργούν και μάλιστα να 

ρωτήσω και το εξής: έχουν, είναι πιστοποιημένα; Και αυτές οι επισκευές από 

που θα πιστοποιηθούν; Επίσης έχουμε μεγάλο ερωτηματικό τι γίνεται με τα 

προηγούμενα; Εχουνε πληρωθεί;  

 Κύριε Οικονομάκο, αν θέλετε να μ' ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε, ολοκληρώστε το συλλογισμό σας. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, όλα αυτά, όλα αυτά είναι ερωτήματα εύλογα τα οποία το 

Σώμα πρώτα θα πρέπει να τα ξέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λεβέντη μου, δεν ψηφίζουμε τη μελέτη. Η μελέτη θα είναι 50 

σελίδες. Δε θα μπούμε σε λεπτομέρεια τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Δέδε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μας πείτε ότι δεν τα έχετε; Δεν έχετε την μελέτη; Εδώ 

έχουμε ακριβώς το νούμερο. Το κόστος. Μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει μελέτη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Εχουμε κάτι 

άλλο κ.Καρίνο; Οχι. Κύριε Κιούση, να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν έχετε 

γραφτεί στον κατάλογο. Εάν υπάρχουνε δευτερολογίες συναδέλφων. Ο 

κ.Λίτσας θέλει να προσθέσει κάτι;  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, παρακαλώ. Οχι ό,τι θυμάται ο καθένας 

συνάδελφος εδώ πέρα χαίρεται. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, δεν ήξερα το θέμα. Τώρα το εξήγησε ο κ.Καρίνος το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ζήτησα, εγώ ζήτησα .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Να μαντέψω; Να είμαι η Πυθία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούσατε να ζητήσετε να κάνετε ερωτήσεις και να ζητήσετε 

να τοποθετηθείτε μετά. Δεν το σηκώσατε κ.Κιούση, αφήστε τα αυτά. Δόξα το 

Θεό, εντάξει, μπορεί να φοράω γυαλιά, να ζαλίζομαι κάποιες φορές, αλλά 

τουλάχιστον αυτήν τη φορά είμαι σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε 

κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε, εγώ είμαι νέος αυτοδιοικητικός αλλά λόγω της 

εμπειρίας μου στην Οικονομική Επιτροπής μπορώ να πω ότι ξέρω καλά το θέμα 

και μπορώ να σας πω το εξής: Εγώ προσωπικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε που είναι το πρόβλημα αφού το ξέρατε καλά; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, το πρόβλημα είναι κ.Πρόεδρε, που δεν ξέρετε εσείς, εγώ ξέρω 

από τους 41 ποιος είναι ο ανάδοχος. Ο κ.Γιασημάκης λέει ότι εγώ ξέρω ποιος 

είναι ο ανάδοχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά όχι κάθε φορά .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ο ανάδοχος ξέρετε ποιος είναι εδώ; Ο ανάδοχος; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας διακόψω τώρα και θα σας πω ότι κάθε φορά ζητάτε το 

λόγο. Μόλις παίρνετε κάποιες πληροφορίες από το κινητό σας. Συνεχίστε 

λοιπόν και όχι το ξέρατε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν χτύπησε το κινητό μου κ.Πρόεδρε. Ορίστε. Συγνώμη, γιατί 

είναι .. 

(γέλιο και παρεμβάσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αφήστε το τώρα. Είναι γνωστό το κόλπο εδώ πέρα. Δεν 

είμαι .. Εντάξει, εντάξει.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση έχω ζητήσει.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, ο 

ανάδοχος λέγεται ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ. Ο ανάδοχος. Για να ξέρετε ποιον ψηφίζουμε. 

Δεύτερον, θεωρώ αυτό που λέει ο κ.Τσάκωνας πολύ σοβαρό.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Γενικώς, ναι. Θέλω να σας πω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με υγειά του, με χαρά του. Ποιο το πρόβλημα; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ λέω ποιος είναι ο ανάδοχος. Δικαίωμα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον ανοιχτό διαγωνισμό είναι, λέγεται ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ή 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΑΣ. Ποιο είναι το πρόβλημα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνος του θα είναι στο διαγωνισμό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να κάνουμε δηλαδή; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: .. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ λέγεται. Λοιπόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να κάνουμε τώρα; Συγνώμη, καταλαβαίνετε τι λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ δεν ήτανε στη διαπραγμάτευση; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φτάσαμε να κάνουμε ανοιχτό διαγωνισμό μήπως αποφύγουμε 

τον ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και έρχεσαι να λες τώρα, να κατηγορείς; Δε γίνονται αυτά τα 

πράγματα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν μπορείτε, όπως έχετε διαμορφώσει κ.Δήμαρχε, δε φταίτε εσείς 

γι' αυτό, κ.Δήμαρχε, εγώ κατ' αρχήν δε λέω ότι είναι κακός ο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ. 

Δεύτερον, όπως έχει διαμορφωθεί το θέμα, είναι πολύ δύσκολο να τον 

αποφύγετε. Τρίτον, κάναμε μια συμφωνία και αν θυμάστε ψηφίστηκε ότι τα 

μεγάλα booster της Μαυροσουβάλας θα μπουν καινούργια και αυτός που θα τα 

βάλει θα έχει και τη συντήρηση. Ας προχωρήσουμε σε όλες τις διαδικασίες στα 

μεγάλα booster, οπότε δε χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Και μια εξήγηση που 

θέλω από τον κ.Καρίνο και δεν την έχω καταλάβει ακόμη είναι το εξής: Για το 

2012 δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε λεφτά. Δεν προλαβαίνουμε. Πότε να 

κάνετε μελέτη, πότε .. Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά εκείνο που θέλω να ξέρω 

είναι, γιατί τροποποιούμε, μπορεί να είναι και θέμα μελέτης αυτό που σας 

ρωτάω, αλλά έτσι από πληροφορία, μια και φτάσαμε μέχρι εδώ, θα έχουμε, 

αυτός θα παίρνει τα λεφτά γίνει δε γίνει ζημιά; Ο ανάδοχος θα παίρνει αυτά τα 

χρήματα γίνει δε γίνει ζημιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείτε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρακαλώ. Ηθελα να ρωτήσω, πόσα δαπανήσαμε τα 

προηγούμενα χρόνια για την επισκευή και για την συντήρηση των 

αντλιοστασίων κλπ.; Δηλαδή το 2011 και το 2012. Πόσα έχουμε δαπανήσει; 

Γιατί βγάζετε εδώ 307.000 ας πούμε που είναι ένα σημαντικό ποσόν .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ποσόν πιστεύω, που επιλέχτηκε, είναι από την εμπειρία των 2 

ετών, πόσο χρειαστήκαμε περίπου κάθε χρόνο, για να έχουμε τη δυνατότητα 

όταν .. Αυτό το ποσόν δε σημαίνει ότι θα εκταμιευτεί .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ ρώτησα κ.Δήμαρχε ποιο είναι το ποσόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίπου στον ίδιο ποσόν. Ετσι δεν είναι; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πόσο; Δεν ξέρω, τον κ.Καρίνο ρωτάω.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίπου 300.000, περίπου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, να καταγραφεί παρακαλώ. Πείτε κ.Καρίνο πόσο είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίπου στο ποσό που κάνουμε τη μελέτη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το 2011 και το 2012. Τι δαπανήσαμε το '11 και τι δαπανήσαμε 

το '12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστό αυτό; Υπάρχουν στοιχεία;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι κατ' άτι λιγότερο απ' αυτό, από το 307. Η φιλοσοφία των δύο 

εγγραφών αυτών είναι η εξής, άσχετα αν λέει '12 και '13, η φιλοσοφία είναι, να 

έχουμε κάποιον στο κενό διάστημα μέχρι να έχουμε ανάδοχο στο μεγάλο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Καλά, εντάξει αυτά, αφήστε τη φιλοσοφία, τώρα απαντήστε 

μου για το ποσό, για τα χρήματα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. και να μας βγάλει αυτό το 307 να μπούμε και στο '14. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Καρίνο, εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το απάντησα, το απάντησα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε μου δώσατε νούμερο. Νούμερο ζητάω. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το νούμερο δεν το έχω εδώ. Σας λέω, είναι μικρότερο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε μου λέτε, ένα booster, ένα booster πόσο στοιχίζει; Πόσο 

στοιχίζει ένα booster. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Ανάλογα με τους .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πόσο περίπου, περίπου.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αλλα στοιχίζουνε 6.000, άλλα στοιχίζουν 16, άλλα στοιχίζουν 26. 

Ανάλογα με .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μήπως θα ήτανε καλύτερα, αυτό που είπε κάποιος 

συνάδελφος, αντί να τα επισκευάζουμε κλπ., να τα αλλάξουμε όλα όσα είναι 

πολλών χρόνων σε λειτουργία; Και να έχουμε και μια εγγύηση για κάποια 

χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αυτό τώρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημερώνω το Σώμα ότι αυτά που αλλαχτήκανε booster και 

μπήκανε καινούργια έχουν εγγύηση 2 χρόνια. Δεν θα πληρώσει ο Δήμος για 

διόρθωση αυτών των booster. Το έχω πει στην Οικονομική Επιτροπή, το λέω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν κ.Λίτσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, θα πάρετε 

το λόγο, θα δευτερολογήσετε τώρα πλέον. Να αρχίσει η διαδικασία των 

τοποθετήσεων. Ορίστε, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, ένσταση κ.Δήμαρχε, αυτό που είπατε δεν ισχύει, αυτό που 

βάλατε στην Μαυροσουβάλα στο booster που παίρνει το Μήλεσι, κάηκε μέσα 

σε 1 χρόνο και το ξαναπληρώσαμε. Κάηκε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν το πληρώσαμε;  

........: Το επισκέυασε και δεν θα πληρωθεί καθόλου. Αυτό δε θα έρθει ποτέ για 

πληρωμή.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το έχουμε κάνει ανάθεση. 

........: Πήγε, την έφτιαξε, το έφτιαξε .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Το έχουμε ανάθεση; 

........: Αυτό; Οχι, ήτανε μέσα στην επισκευή, μέσα στην εγγύηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το έχουμε κάνει ανάθεση; 

........: Οχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, λοιπόν, τοποθέτηση. Του έχουμε κάνει ανάθεση. Θα 

σας φέρω ότι του έχουμε κάνει ανάθεση για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω να 

πω το εξής: ότι αυτό που πάτε να κάνετε τώρα κ.Καρίνο έπρεπε να είχε γίνει 

μια καταγραφή όλων των booster, να μπούνε τιμές και πάνω σ' αυτές τις τιμές 

να δοθούνε προσφορές και είναι λίγο δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε. 

Θεωρώ ότι είναι μια λάθος τακτική, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε μια 

σύμβαση για τις έκτακτες ανάγκες, δηλαδή σήμερα θέλουμε έναν να δώσει μια 

προσωρινή λύση και να πηγαίνουμε κάθε φορά με έναν διαγωνισμό να λύνουμε 

τα σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή τα μεγάλα, τις εγκαταστάσεις και όλα αυτά. 

Δεύτερον, δεύτερον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, μέχρι τώρα κάνατε πρόχειρους διαγωνισμούς και απευθείας 

αναθέσεις. Δεύτερον, κ.Δήμαρχε, των Κιουρκών το είχατε στο τεχνικό 

πρόγραμμα και ήρθαμε και κάναμε άλλη διαδικασία, δεν το δημοπρατήσατε 

ποτέ. Δε θέλετε να δημοπρατείτε, θέλετε να δίνετε αναθέσεις. Λοιπόν, σας 

παρακαλώ όμως, εγώ να πω την άποψη μου. Λοιπόν, ο ΕΚΠΟΤΑ παλιά έλεγε 

ότι δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα και γινόντουσαν με 

συγκεκριμένες διαδικασίες. Ομως είναι δικιά σας η επιλογή. Θέλω να πω όμως 

κάτι, ότι η όλη διαδικασία στερείται της δυνατότητας που σήμερα όπως 

λειτουργεί το σύστημα το δικό σας, δηλαδή στη Μαυροσουβάλα αυτήν τη 

στιγμή λειτουργεί ένα, τα άλλα δύο είναι στον αέρα. Δηλαδή αν ξαφνικά 

χρειστεί να τα φτιάξουμε όλα αυτά, έχουμε ξεπεράσει το ποσό. Αρα πάμε πάλι 
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σε κατάτμηση, που ήδη την έχετε κάνει σας λέω στο Τοπικό Διαμέρισμα και θα 

ήθελα να μου απαντήσετε αν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα αυτά που έχετε 

κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το καταλάβαμε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο, στο οποίο βέβαια ήθελα να το 

αναφέρω, ώστε όταν θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αλλά μια και 

το συζητήσαμε εκτενώς το θέμα, νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρω εδώ. Και θα 

ήθελα να ρωτήσω τον κ.Καρίνο βέβαια, αν το γνωρίζει, αν γνωρίζει το άρθρο 

και την παράγραφο του Νόμου που το προβλέπει αυτό, ότι δεν μπορούμε να 

βγάλουμε λεφτά από έργα, εκτός από το τελευταίο δίμηνο. Βγάζουμε στην 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού 700.000 ευρώ από τη δημοτική οδοποιία 

του Δήμου Ωρωπού και μ' αυτά τα λεφτά θα πληρώσουμε τα άλλα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι καταργούμε και δεν κάνουμε 

κάποιο έργο, εκτός από το τελευταίο δίμηνο. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος 

σ' αυτό; Και εδώ έχει σημασία, γιατί φέρνουμε τώρα στο τεχνικό πρόγραμμα 

και βάζουμε κάποια θέματα τα οποία δεν θα έχουμε λεφτά να τα πληρώσουμε. 

Ετσι; Μπορεί να ακυρωθούνε και να γίνει και κάποια ένσταση γι' αυτές τις 

αποφάσεις που παίρνουμε.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το 2 δεν έχει χρηματική πρόβλεψη για το '12. Το δεύτερο που 

είναι το μεγάλο είναι για να ξεκινήσουμε να συντάξουμε τη μελέτη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το 1 και το 3 έχουν. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Το 1 και το 3, ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπράβο. Και παίρνουνε από τον κωδικό 3073230065, 

δημοτική οδοποιία Δήμου Ωρωπού έτους 2012, 700.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Βαρνάβα. Μισό λεπτό κύριε ..  

 Κυρία Βαρνάβα, για 3 λεπτά. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει αν αυτά τα 307.000 είναι 

μόνο για να είναι stand by ή είναι για να γίνουν συγκεκριμένα έργα στα 

αντλιοστάσια. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μας, από τη στιγμή που δεν μας 

δίνετε αυτή την εικόνα, δηλαδή ποια, το έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει 

απάντηση, έχει γίνει κάποια μελέτη στα αντιλιοστάσια, στις γεωτρήσεις, 

οπουδήποτε, ποια είναι η κατάσταση τους, τι χρειάζεται να επισκευαστούνε και 

ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο προϋπολογισμός; Πως μπορούμε εμείς να 

έρθουμε σήμερα έτσι ξαφνικά να ψηφίσουμε 307.000 να δοθούνε για το 2013; 

Λοιπόν, όσον αφορά το τελευταίο ζήτημα, ακόμα δεν έχω πάρει καμία 

απάντηση. Ψηφιοποίηση δημοτικού δικτύου τι σημαίνει και γιατί στοιχίζει 

24.600 και θέλετε αυτό να το ψηφίσουμε τώρα.  

 Λοιπόν, επομένως δεν μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να έχουμε καμία 

ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, επανειλημμένως λέτε την ίδια φράση. Από πέρσι 

μέχρι φέτος πόσα μάθαμε στην πορεία. Αυτά γιατί δεν τα λέγατε στο λαό όταν 

σας εξέλεγε Δήμαρχο, κ.Δήμαρχε ότι δεν τα ξέρατε; Και έρχεστε και μας 

παραπονιέστε εδώ ότι τώρα μαθαίνετε; 

........: Δε λέγονται. Εχει δίκιο.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εχει δίκιο ο συνάδελφος, δε λέγονται. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

66 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εχεις δίκιο .. Ο ελληνικός σοφός λαός λέει: των φρονίμων τα 

παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και ορθά το λέει και ορθά θα το τηρούσατε 

και εσείς όσον αφορά το '13 για τα 300.000 .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φαντάσου τι θα γίνει την επόμενη πενταετία που θα τις 

διορθώσω και τις αδυναμίες αυτές.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λοιπόν, ορθά λοιπόν ο λαός λέει ότι πριν πεινάσουν μαγειρεύουν 

των φρονίμων τα παιδιά, αλλά όσον αφορά ας πούμε το '13, που επιμένουμε 

ότι δεν είναι της παρούσης φάσης το τεχνικό πρόγραμμα του '13 να το 

περνάμε σήμερα, συμφωνώντας με τον κ.Χασιώτη ότι θα έπρεπε να έρθει σε 1 

μήνα που θα έρθει και το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2013. 

Το μόνο που έχω να επισείσω, έτσι, την προσοχή κ.Δήμαρχε, είναι ότι 

ελπίζουμε .. Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ελπίζουμε αυτές οι επισκευές που λέμε εδώ για 73.800 να μην 

αφορούνε επισκευές που ήδη έχουν γίνει, γιατί πάλι θα μιλήσουμε για ποινικώς 

κολάσιμες πράξεις. Μόλις μιλάω για ποινικές κολάσιμες πράξεις με ακούτε. Πριν 

δεν ακούτε τίποτα, εντάξει. Δεν μπορώ να μιλάω συνέχεια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Επομένως και εμείς κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και άλλο; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: .. θα καταψηφίσουμε την παρούσα πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος .. Το εμπεδώσαμε κ.Αρμυριώτη, μην αγχώνεστε. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα απ' αυτά που ειπώθηκαν και από τον κ.Καρίνο και από τους 

συνομιλητές και από τον κ.Δήμαρχο, να σας δώσω τι εικόνα αποκόμισα. 

Εχουμε ένα έργο, έχουμε μια συντήρηση που ζητάτε για το 2012 κ.Δήμαρχε, 

ζητάτε χρήματα για το 2012, για να γίνει συντήρηση. Δηλαδή σε 1 μήνα μέσα 

να εκταμιεύσουμε έναν πρόχειρο διαγωνισμό, να γίνει συντήρηση του δικτύου 

μέχρι το τέλος του χρόνου και μάλιστα με πρόχειρο διαγωνισμό. Στο θέμα 2 

ζητάτε 307.000 για να ορίσετε ανάδοχο ο οποίος, δεν απαντήθηκε αυτό που 

ρώτησε ο κ.Κιούσης, κάνει δεν κάνει επισκευή θα πληρώνεται, κάνει, δεν κάνει 

επισκευή και θα υπάρχει ένας κορβανάς, ένας κουμπαράς που θα τραβάει από 

εκεί χρήματα. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω; Οτι θέλετε να αποδεσμεύσετε τα 

χρήματα αυτά από τον προϋπολογισμού του 2012 γιατί αν δεν το κάνετε τώρα, 

σε 1 μήνα θα είστε υποχρεωμένοι να τα φέρετε σαν αποθεματικό. Αυτό 

καταλαβαίνω και όταν μιλάμε για διαρροή, μιλάμε για διαρροή πολύ 

συγκεκριμένα. Κάνατε πλακίτσα με τον ανάδοχο εδώ πέρα, και έλειπε ο 

κ.Παπακωνσταντίνου, ονομάτισε ο κ.Κιούσης .. Ο κ.Παπακώστας, ονομάτισε ο 

κ.Κιούσης, και κάνετε πλακίτσα όλοι. Να πως ήρθε η διαρροή των χρημάτων 

από το Δήμο και μιλάτε για επισκευή 2013; Τεχνικό πρόγραμμα. Γιατί τώρα;  

 Συγκεκριμένα, διαρροή γίνεται, δεν τα φέρνεις αποθεματικό για τον 

προϋπολογισμό του 2013 και το τεχνικό πρόγραμμα, τα εκταμιεύετε από το, 

θέλετε να τα περάσετε σαν παραγωγικές δαπάνες του 2012 και για το 2013, 

έτσι; για τους δικούς σας σκοπούς και λόγους. Ας βγάλει ο καθένας 

συμπεράσματα από εδώ και πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Εχετε να συμπληρώσετε τίποτα άλλο κ.Δήμαρχε; Κυρία Στεργίου και 

εσείς σαν τον κ.Κιούση. Δεν ζητήσατε το λόγο προηγουμένως, τον ζητάτε 

τώρα. Ορίστε. Ορίστε, σας ακούμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν κατάλαβα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δεν καταλάβατε; Οτι δεν γραφτήκατε σαν ομιλητής στο θέμα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, προηγουμένως ήτανε οι ερωτήσεις. Τι λέτε τώρα; Εδώ 

πέρα κάνουνε δευτερολογία και εγώ που δεν έχω κάνει πρωτολογία, δεν 

μπορώ να μιλήσω; Τι λέτε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ ένα θέμα επίσης που θέλω να ρωτήσω, το οποίο δεν 

πείστηκα γι' αυτά που ειπώθηκαν, στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε ήδη 

ψηφίσει του 2012, δεν είχαμε κωδικούς στον 25, στην ομάδα 25 για 

συντηρήσεις αντλητικών συκροτημάτων, δεξαμενών κλπ.; Δηλαδή 

εξαντλήθηκαν όλα τα κονδύλια, εκείνα που αρχικά είχαμε προβλέψει και που 

είχαμε βάλει και στον προϋπολογισμό; Ενα λοιπόν αυτό. Με τι .. Γιατί αυτήν τη 

στιγμή μας φέρνετε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και παρακάτω, 

τροποποίηση του προϋπολογισμού αλλά δε θα ήτανε καλό να μας φέρετε και 

το αρχικό τεχνικό πρόγραμμα; Δεν υπήρχαν; Είναι δυνατόν να μην υπήρχε 

πρόβλεψη στο 25 για τέτοιες δαπάνες; Και έπειτα το 25 είναι ύδρευση και η 

ύδρευση είναι ανταποδοτικά τα τέλη. Βάζετε λοιπόν ανταποδοτικά, 

ανταποδοτική δαπάνη και τα παίρνετε από την οδοποιία και εδώ ειπώθηκε 

προηγουμένως, δρόμοι, κατολισθήσεις, το ένα, το άλλο, θα το συζητήσουμε 

και στο άλλο θέμα.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, για να τελειώνει το θέμα, για να τελειώνει το θέμα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, δε μας πείσατε. Εγώ συμφωνώ με αυτά που ειπώθηκαν 

προηγούμενα, δε μας πείσατε ότι αυτό το κάνετε σήμερα για να καλύψετε 

ανάγκες οι οποίες θα είναι άμεσες στο μέλλον γιατί υπάρχει ένα τεχνικό 

πρόγραμμα, το ακολουθούμε και θέλω απάντηση. Υπάρχει στον 25; Είναι εδώ 

ο κ.Χρήστου να μας πει ποιοι είναι οι κωδικοί στον 25; Καλύφθηκαν αυτοί; Γιατί 

βάζετε καινούργια και φέρνετε καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα; Στο τεχνικό 
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πρόγραμμα κ.Χρήστου υπάρχει; Υπάρχουν συντηρήσεις δεξαμενών και 

αντλητικών συγκροτημάτων; Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Συντηρήσεις υπάρχουν κα Στεργίου. Μέχρι σήμερα πως 

λειτουργούσε ο Δήμος; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό λοιπόν, αυτά είναι επιπλέον όλα λοιπόν που έχουμε.. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τώρα γίνεται μια πρόβλεψη δύο κωδικών καινούργιων προκειμένου 

να μπει σε σωστή βάση να λειτουργήσει ο Δήμος όπως πρέπει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο θέμα κ.Χρήστου και κ.Καρίνο και κ.Πρόεδρε και 

κ.Δήμαρχε, είναι θέμα τεχνικού προγράμματος του επομένου έτους. Σε 2 μήνα 

θα φέρετε τεχνικό πρόγραμμα. Βάλτε το εδώ, ορίστε για ποια συγκροτήματα 

θα είναι για να το ψηφίσουμε παραπέρα, γιατί σίγουρα υπάρχει ανάγκη. Δεν 

λέμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά να γίνεται νόμιμα και μέσα από τις σωστές 

διαδικασίες και φυσικά δε θα το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη αλλά δεν το έχετε καταλάβει το θέμα, καθόλου. Στο 

τεχνικό πρόγραμμα δεν ψηφίζουμε μελέτη. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή 

όταν ετοιμαστεί οποιαδήποτε μελέτη που θα περιγράφει πως θα 

χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα των δημοτών μας, μετά από ανοιχτό 

διαγωνισμό, μετά από ποιον τρόπο, πως, σε κατηγορίες της μελέτης, σε 

λεπτομέρειες, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που 

μιλήσαμε σήμερα. Το τεχνικό πρόγραμμα ξέρετε πως είναι ένας μπούσουλας 

και γράφουμε τα έργα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις μελέτες ή 

οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προϋπόθεση οργάνωσης του Δήμου. Δεν το έχετε 

καταλάβει. Επαναλαμβάνω, να φτιάξεις αυτή τη στιγμή .. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη κ.Δήμαρχε, ο κ.Χρήστου είπε, είπε ο κ.Χρήστου ότι 

υπάρχουν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτήν τη στιγμή έχουμε 33 αντλητικά συγκροτήματα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και δουλεύουνε, δόξα το Θεό δουλεύουν τα περισσότερα. 

Χάλασε ένα αύριο το πρωί. Ποιος είναι ο τρόπος να το φτιάξουμε; Με την 

κατάσταση που ψηφίζετε σήμερα εσείς, να μην προχωρήσουμε ούτε καν στο 

τεχνικό πρόγραμμα, μόνο απευθείας ανάθεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μου 

λέτε όλοι εσείς η μειοψηφία τώρα να συνεχίσω εάν χαλάει ό,τι χαλάει, δια 

πάντα, δια πάντα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτός από τον Κώστα τον Λίτσα που είπε, έκανε μια πρόταση 

άλλης μελέτης. Ολοι οι άλλοι λέτε να συνεχίσω τις απευθείας αναθέσεις όταν 

χαλάει κάτι. Να επιλέξω αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου. Αυτό λέτε. 

Ακριβώς 100% αυτό λέτε, αφού λέτε όχι σ' αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει 

άλλος τρόπος. 'Η πάμε σε μελέτη, σε διαγωνισμό και ανοιχτό διαγωνισμό, όπως 

λένε οι διαδικασίες οι νόμιμες ή πάμε στην απευθείας ανάθεση στο έκτακτο, 

δεν είναι κατάτμηση γιατί θεωρείται κοινωνικό αγαθό το νερό και 

προστατεύεται και είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω στο δημότη από το 

νερό και είναι επείγον κάθ φορά που χαλάει και μένει μια περιοχή χωρίς νερό.  

Θεωρείται καθαρά και νομίζω το ξεκαθαρίζει και ο 3463 και ο "Καλλικράτης" 

αυτό, ότι είναι επείγον το θέμα του νερού και δεν έχω ο δικαίωμα να το 

στερήσω από τον δημότη. Γι' αυτό δεν είναι κατάτμηση και γι' αυτό 

λειτουργούσε μέχρι τώρα η ιστορία, αλλά λέμε να σταματήσουμε αυτό να 

περιμένουμε πότε θα χαλάσει το booster να πάμε απευθείας ανάθεση. Να 

μπούμε σε μια μελέτη. Εάν δε σας αρέσει η μελέτη δεχόμαστε προτάσεις η 
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Τεχνική Υπηρεσία να πάτε και εκεί κιόλας να βοηθήσετε με τις απόψεις σας το 

πως να δημιουργήσουμε τη μελέτη που αύριο το πρωί μπει στη διαδικασία να 

συνταχθεί.  

 Είστε εκτός θέματος και εκτός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγνώμη, το 

παίρνω το θέμα πίσω, άμα θέλετε να το ξαναφέρω να το μελετήσετε. Δεν είναι 

πράγματα αυτά να μου λέτε να συνεχίσω τις απευθείας αναθέσεις.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ποιος το είπε αυτό Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα όταν λέμε θα πάμε.. Μα ακριβώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

Γιώργο, βρες μου άλλον τρόπο. 'Η πάμε στη μελέτη και στο διαγωνισμό που 

λέμε, δύο, μια πρόχειρη και μια μεγάλη για τα αιτήματα του Δήμου ή πάμε σε 

απευθείας αναθέσεις. Μου λέτε, μου επιβάλλετε να πάω σε απευθείας 

αναθέσεις.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι Δήμαρχε, το είπαμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ανακαλύψτε μου κάποιον άλλον.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδί μου μέχρι τότε οτιδήποτε κάνω θα το κάνω απευθείας 

ανάθεση. Για να γίνει μεγάλη μελέτη, σας λέει, είναι σίγγουρα 6 μήνες. Οπως 

αυτοκίνητα θα γίνει ο διαγωνισμός, εργασία, ανταλλακτικά, κάπως έτσι 

προβλέπω να είναι η μελέτη, η οποία έκανε 8 μήνες, 10 μήνες στα αυτοκίνητα. 

Μέχρι τότε ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργεί; Το καταλάβατε το θέμα; Δεν 

μπορείτε να λέτε όχι σ' αυτά τα πράγματα και μια απλή εγγραφή στο τεχνικό 

πρόγραμμα. Δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

πρέπει να είναι υπεύθυνος. Δεν μπορεί να λέει όχι για το όχι. Λέμε ότι τόσα 

πράγματα μέχρι τώρα γι' αυτόν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας και βρήκαμε 

τον τρόπο επιτέλους και είμαστε χαρούμενοι και εμείς που θα μπούμε σε μια 

ιστορία λυσήματος του προβλήματος από εδώ και πέρα δια παντός, γιατί είναι 
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μεγάλος ο Δήμος, παλιά ήταν αλλιώς η Κοινότητα με 20.000 με μια 

αναθεσούλα 6.000 ευρώ το φτιάχνανε, μπαλώνανε, κάνανε δύο μαζί και 

μπαλώνανε, τώρα είναι μεγάλος ο Δήμος και πρέπει να οργανωθεί και σιγά σιγά 

οργανώνεται και στις ατλίες και στην ύδρευση. Να κάνει μια μελέτη να έχει το 

κεφάλι του ήσυχο, να έχει κάνει ανοιχτό διαγωνισμό. Καμία σχέση με την 

προηγούμενη.  

 Πέστε μου τον τρόπο. 'Η ανοιχτό διαγωνισμό ή απευθείας αναθέσεις. Και 

μου λέτε απευθείας αναθέσεις δεν το ψηφίζουμε. Ε, δεν είναι δυνατόν. Ο 

Κώστας ο Λίτσας, ο μόνος που είπε, ναι μεν αλλά θα μπορούσε να γίνει δύο 

μελέτες, μια για συντήρηση, μια για επισκευή. Είπε μια πρόταση. Αλλά πάλι για 

ανοιχτό διαγωνισμό, πάλι ναι όμως. Ναι στην προϋπόθεση να προχωρήσει ο 

Δήμος στη διαδικασία αυτή διαγωνισμών. Τι να λέμε; Να λέμε τις αλήθειες εδώ 

μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε κα Μαναβέλη στην ψηφοφορία την ονομαστική.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα, όπως είπε ο 

κ.Δήμαρχος;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να το ξαναφέρουμε πάλι για συζήτηση.       

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αμα δεν ήθελες απευθείας αναθέσεις θα τα έφερνες το 2011 

όλα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, πάμε σε ψηφοφορία. Κύριε 

Γιασημάκη, έκλεισε το θέμα και κ.Βελτανιώτη. 

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, ο κ.Ηλιάσκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχώρησε ο κ.Ηλιάσκος; Αποχώρησε. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Που αποχώρησε; Που είπε το ναι;  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Φοργιάρης;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Παπαγιάννης; Ο κ.Γιαννάς. Ο κ.Μακρής. Η κα Κοντογιάννη. 

Ο κ.Τσεκρεζής. Ο κ.Λεμπούσης απουσιάζει. Ο κ.Λέκκας. Ο κ.Πέππας. Ο 

κ.Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

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

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών. 

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

κ.Μπόρσης. Ο κ.Σωτήρχος. Ο κ.Τσάδαρης. Ο κ.Μπατζάκας. Ο κ.Λίτσας όχι. Ολη 

η παράταξη του κ.Λίτσα. Ο κ.Βελτανιώτης όχι. Ο κ.Δέδες όχι. Ο κ.Καραγιάννης 

όχι. Ο κ.Ζαχαρίας όχι. Ο κ.Γιασημάκης; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Αρμυριώτης. Ο κ.Καλύβας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Γιασημάκη, αφήστε τώρα να προχωρήσει η 

διαδικασία. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η κα Βαρνάβα. Ο κ.Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Τσάκωνας. Ο κ.Κιούσης. Ο κ.Χασιώτης. Η κα Στεργίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: 18 είναι τα ναι, 1 παρών και τα υπόλοιπα όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κα Μαναβέλη;  
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, ξανανακοινώνω. 18 ναι, 1 παρών, 14 όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, το θέμα δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, 

δηλαδή 21 ναι επειδή είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου δεν 

εγκρίνεται. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων 

εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού. 

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα συζητηθεί κύριοι συνάδελφοι. Την εισήγηση θα την κάνει 

ο κ.Καλύβας. Είναι ο πρώτος που υπογράφει, απ' ότι βλέπω εδώ πέρα. Δε θα 

συζητηθεί, δεν είναι ώριμο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι, για ποιο λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ώριμο το θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πως δεν είναι ώριμο; Εχουμε πάρει εισήγηση μπροστά μας. 

Γιατί δεν είναι ώριμο; Εχουμε εισήγηση μπροστά μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δόθηκε η εισήγηση αλλά αποφασίστηκε να μην συζητηθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ποιος το αποφάσισε κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Προεδρείο. Εγώ δεν το βάζω .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε νομίζω ότι νομιμοποιείται το Πρεδρείο από τη στιγμή που 

μοιράζει εισήγηση και το αναφέρει ως 2ο προ ημερήσιας να πάρει  μόνο του 

απόφαση; Δε νομίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, μπορεί να αποφασίσει το Σώμα αν θα συζητηθεί ή όχι. Υπάρχει 

αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι να μη συζητηθεί το 2ο θέμα; Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει. Κύριε Καλύβα, θα εισηγηθείτε του θέματος; Ναι, καλό 

είναι να τελειώνουν και τα σόου κάποτε για να σοβαρευόμαστε.  

 Κύριε Γιασημάκη, το επαναλαμβάνω, είναι το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Αν και η διατύπωση του θέματος δεν είναι 

ορθή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες και λανθασμένες 

αποφάσεις, θα επιχειρήσω να δώσω καθαρή εικόνα της κατάστασης του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και να διατυπώσω πρόταση επίλυσης ενός 

σοβαρού θέματος που απασχολεί μερίδα δημοτών μας, την δεδομένη στιγμή, 

και μπορεί να απασχολήσει και άλλους στο μέλλον. Η ορθή διατύπωση του 

θέματος θα έπρεπε να είναι: Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις 

φωτοβολταϊκών πάρκων εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμών και θα 

εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω έτσι. Πρώτον, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε κτίρια εντός ή εκτός σχεδίου επιτρέπεται καθολικά, με τους 

σχετικούς περιορισμούς του Νόμου φυσικά. Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση 

μέρους της συνολικής επιτρεπόμενης ισχύος και στους ακάλυπτους χώρους 

των οικοπέδων .. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω; Επαναλαμβάνω λοιπόν. Η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια εντός ή εκτός σχεδίου 

επιτρέπεται καθολικά, με τους σχετικούς περιορισμούς του Νόμου φυσικά. 

Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση μέρους της συνολικής επιτρεπόμενης ισχύος 
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και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων, αρκεί να συμπληρώνουν 

εγκατάσταση στέγης μέχρι την ανώτατη ισχύ των 10 ..  

 Μια τέτοια εγκατάσταση είναι συνήθως μικρή, διακριτική και δεν ενοχλεί 

κανέναν. Δεύτερον, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικόπεδα 

εκτός σχεδίου επιτρέπεται με τους σχετικούς περιορισμούς της ισχύουσας 

νομοθεσίας, ΦΕΚ 583/14-04-11, Υπουργική Απόφαση. Τρίτον, η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεων απαγορεύεται 

ρητά και χωρίς εξαιρέσεις. Γι' αυτό και αναφέρω ότι δε θα έπρεπε να έχουμε το 

εντός σχεδίου. Δε χρειάζεται, ο Νόμος κανονικά απαγορεύει εντός σχεδίου να 

κάνουμε οτιδήποτε. Τα παραπάνω είναι σαφή, καθαρά και δεν επιδέχονται 

καμία νομική αμφισβήτηση. Υπάρχει όμως ένα νομικό κενό που αφορά ζώνες 

οικισμών και μάλιστα σε περιπτώσεις που αυτές έχει ήδη αναπτυχθεί οικιστικός 

ιστός. Στο 2 που ανέφερα, ο Νόμος λέει ότι εκτός σχεδίου ρητά 

τοποθετούνται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό Νόμου. Το νομικό 

κενό λοιπόν που αφορά ζώνες οικισμών, επαναλαμβάνω, και μάλιστα σε 

περιπτώσεις που αυτές έχει ήδη αναπτυχθεί οικιστικός ιστός, οι ζώνες οικισμών 

νομικά είναι ζώνες εκτός σχεδίου, στις οποίες κατά παρέκκλιση και .. 

περιορισμούς επιτρέπεται η δόμηση. Εάν εφαρμοστεί το γράμμα του Νόμου 

κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι άσχετα με το πως αυτή ονομάζεται, η 

ζώνη οικισμού, είναι εκτός σχεδίου και συνεπώς έχουνε εφαρμογή τα άρθρα 

περί εκτός σχεδίου εγκατάστασης και επιτρέπεται η εγκατάσταση των πάρκων.  

 Το πνεύμα όμως του Νόμου φαίνεται καθαρά στο σχετικό άρθρο του 

ΦΕΚ, του 583 που είπα προηγουμένως, 14-04-11, άρθρο 4, παρ. 2, για τα 

εντός σχεδίου οικόπεδα που λέει κατά λέξη: Δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων σε αδόμητα οικόπεδα, καθώς αυτές αποτελούν κατασκευές 

που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της 

λειτουργικότητας τους. Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης με την παραπάνω 
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διατύπωση θέλει να προστατέψει τον οικιστικό χαρακτήρα περιοχών από 

υπερβολές και κερδοσκοπικές λογικές που μπορούν να το αλλοτριώσουν. 

Επειδή η περιοχή στην οποία προβλέπεται η εγκατάσταση πάρκου είναι ήδη 

από ετών κατοικημένη και στην ουσία αποτελεί μέρος του οικιστικού ιστού του 

Αυλώνα, απέχει μόλις 25 μέτρα από το υπάρχον σχέδιο πόλης του '49, είναι 

στην υπό ένταξη περιοχή στο σχέδιο πόλης που βρίσκεται σε τελικό στάδιο, 

βάσει της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, είναι εδραιωμένη η άποψη μας 

ότι θα έπρεπε να έχει εφαρμογή η παράγραφος της Υπουργικής Απόφασης, που 

αναφέρεται στις εντός σχεδίου περιοχές.  

 Το παραπάνω είναι ευχή και επιθυμία. Δε λύνει όμως το πρόβλημα. Εάν 

θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και αποτελεσματικοί, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. 

Να ζητηθεί από το πολεοδομικό γραφείο του Καπανδριτίου να αναστείλει τις 

εργασίες εγκατάστασης, μέχρι τεκμηριωμένα η Δημοτική Αρχή να αιτηθεί την 

έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης η οποία να υιοθετεί το δίκαιο 

αίτημα των κατοίκων του Αυλώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε πρόθυμοι 

να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Κάθε διαφορετική προσέγγιση είναι 

ατελέσφορη και αναποτελεσματική. Προτείνω λοιπόν, η τελική λοιπόν πρόταση 

είναι να ισχύει για οργανωμένους οικισμούς, χωρίς σχέδιο, αυτά που κατά 

κόρον λέμε εντός ζώνης και τις ζώνες του εντός σχεδίου οικισμών, ένα 

παράδειγμα στον Ωρωπό, ο Αγ.Κωνσταντίνος που υπάρχει, να ισχύει ό,τι ισχύει 

για τα εντός σχεδίου.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Λίτσα. Μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε την 

πρόταση;  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Επαναλαμβάνω λοιπόν, η τελική λοιπόν πρόταση είναι: να ισχύει 

για τους οργανωμένους οικισμούς τα εντός ζώνης που λέμε, που κατά κόρον το 

λέμε, έτσι; τα εντός ζώνης, επαναλαμβάνω, όπως είναι η περιοχή, να 
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θεωρούνται ως εντός σχεδίου και για τις ζώνες εντός σχεδίου οικισμού. Οπως 

είναι ο Αγ.Κωνσταντίνος. Ο Αγ.Κωνσταντίνος είναι εκτός σχεδίου, απλά ο 

Αγ.Κωνσταντίνος έχει σχέδιο πόλης. Είναι οικισμός, με λίγα λόγια, με σχέδιο 

πόλης. Ετσι; Αυτά να θεωρούνται όλα εντός σχεδίου και βάσει Νόμου ό,τι 

ισχύει για τα εντός σχεδίου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, ο Αγ.Κωνσταντίνος ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τώρα είναι η εισήγηση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό, να το διευκρινίσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να το διευκρινίσουμε ένα λεπτό; Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι 

έχουνε δημιουργηθεί με αυθαίρετο τρόπο. Μιλάμε για οικισμούς χωρίς σχέδιο. 

Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουνε γίνει με σχέδιο, όπως είναι ο 

Αγ.Κωνσταντίνος. Αυτό που θα πρέπει να αιτηθεί ο Δήμος είναι για τους 

οικισμούς αυτούς που έχουνε δημιουργηθεί χωρίς σχέδιο και για τους εντός 

ζώνης προϋπάρχοντος σχεδίου να ισχύει ό,τι ισχύει για το εντός σχεδίου. Να 

μην μπορούν δηλαδή να μπουν φωτοβολταϊκά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχει το σχέδιο του 1923 του Χαλκουτσίου, του '49 του 

Αυλώνα και αυτά τα σχέδια, όπως και του Ωρωπού, του χωριού του Ωρωπού, 

έχουνε ζώνη. Η ζώνη είναι 500 μέτρα περιμετρικά του υπάρχοντος σχεδίου. Να 

θεωρείται εντός σχεδίου. Αυτό το αίτημα θα πρέπει ο Δήμος να κάνει, όσον 

αφορά τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα 

να το δηλώσουν στο Προεδρείο. Είναι ο κ.Λίτσας, να πάμε ιεραρχικά, ο 
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κ.Χασιώτης βλέπω μετά, η κα Στεργίου, ο κ.Δέδες, ο κ.Αρμυριώτης, ο 

κ.Λέκκας, ο κ.Βλάχος και ο κ.Πέππας.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς έχουμε φτιάξει μια εισήγηση την οποία την έχει επιληφθεί ο 

κ.Δέδες και σαν, που γνωρίζει καλύτερα τα θέματα σαν μηχανικός. Θέλω να πω 

λίγο το εξής: συμφωνώ σ' αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ.Καλύβας με ένα 

σκεπτικό όμως, ότι, αν θέλετε, έχει δύο μέρη, μίλησε για κάτι συγκεκριμένο, 

τον Αυλώνα, εμείς μιλάμε για όλο το Δήμο και μπορούμε να συνδυάσουμε την 

άποψη να είναι τεχνοκρατικά φτιαγμένη μ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 

περάσει. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να περάσει, θεωρώ πολύ δύσκολο να 

γίνει αυτό που αναφέρθηκε σχετικά με ΦΕΚ και με Υπουργεία και όλα αυτά, 

υπάρχουν όμως τα Γενικά Πολεοδομικά του Δήμου που μπορεί να είναι μια 

απόφαση, που να οριστεί και να δοθεί μια κατεύθυνση μέσα στα Γενικά 

Πολεοδομικά να ισχύει για το Δήμο Ωρωπού. Δε θα αλλάξουμε το σύστημα σε 

όλη την Ελλάδα, στο Δήμο Ωρωπού όμως μπορούμε να δώσουμε πολιτική 

κατεύθυνση στο πως αφορά, πως βλέπουμε..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Γίνεται, μέσα στα Γενικά Πολεοδομικά. Γίνεται στα Γενικά 

Πολεοδομικά. Το έχουμε ψάξει. Επιτρέψτε μου κ.Δήμαρχε, επιτρέψτε μου. 

Επιτρέψτε μου λοιπόν το εξής, ότι στα Γενικά Πολεοδομικά που έχουμε εμείς .. 

Οχι, δεν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν προτείνουμε, προτείνουμε κάτι, 

ότι μόνο στα Γενικά Πολεοδομικά μπορούμε να έχουμε παρέμβαση. Εμείς δεν 

μπορούμε να έχουμε παρέμβαση στο Νόμο του Υπουργείου. Στα Γενικά 

Πολεοδομικά όμως μπορεί να έχουμε όπως έναν σχεδιασμό .. Οχι, δεν 

κοροϊδεύουμε κανέναν Υπουργό. Οχι, είναι μια πολιτική απόφαση .. Να 

ολοκληρώσω; Και αν θέλετε να το συζητήσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, λέμε το εξής: στα εντός σχεδίου, στα εντός ζώνης και στα 

σχέδια τα παλιά που προϋπήρχανε, μέσα στα σχέδια πόλης ή στους οικισμούς, 

να μην μπορεί να γίνονται πάρκα, όχι να μπαίνουνε φωτοβολταϊκά. Δε μιλάμε .. 

Δηλαδή στη στέγη του ο άλλος μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά, δεν μπορεί να 

το απαγορέψει κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ο ίδιος ο ακάλυπτος χώρος είναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μην μπορεί να γίνονται πάρκα τα οποία και στις επεκτάσεις ακόμα 

θα δημιουργήσουνε πρόβλημα. Αυτό όμως που έχει σημασία, υπάρχει και 

συγκεκριμένο κείμενο το οποίος ο κ.Δέδες έχει να .. Λέμε το εξής: στο μόνο 

που μπορούμε να δώσουμε κατεύθυνση εμείς είναι στο σχέδιο πόλης. Στο 

σχέδιο πόλης έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι εγώ θέλω οι δρόμοι μου να είναι 

8 μέτρα. Ο Νόμος λέει ότι ο δρόμος μου πρέπει να είναι 6. Εγώ λες, ότι θέλω 8 

γιατί θέλω σε όλους τους δρόμους να έχει και ποδηλατόδρομο. Είναι δικαίωμα 

σου. Με αυτόν τον τρόπο κ.Δήμαρχε .. Επιτρέψτε μου .. Βεβαίως, βεβαίως. 

Επιτρέπεται. Εμείς καθορίζουμε, εμείς καθορίζουμε. Εμείς καθορίζουμε 

κ.Δήμαρχε. Βεβαίως, ναι, εμείς καθορίζουμε. Υπάρχουνε συγκεκριμένες .. Κύριε 

Δήμαρχε, δε θέλουμε να διαφωνήσουμε, θέλουμε να συμφωνήσουμε και λέμε 

το εξής: ότι γενικές κατευθύνσεις τις δίνει το αρμόδιο όργανο. Δηλαδή το 

Δημοτικό Συμβούλιο της Μαλακάσας είχε δώσει μια κατεύθυνση και έλεγε, ότι 

εγώ θέλω συγκεκριμένο συντελεστή μεγάλης αρτιότητας του οικοπέδου και 

μικρό συντελεστή, όσον αφορά τη δόμηση. Αυτό δεν μπορεί ο Υπουργός δε θα 

το κάνεις. Είναι δική σου επιλογή. Φτάνει να μη λες κάτι που δε θα σου 

εγκρίνουνε.  

 Με αυτό τον τρόπο λοιπόν εμείς τι λέμε. Στα εντός σχεδίου τα ήδη 

δομημένα και στις εντός ζώνης περιοχές, ότι δε θέλουμε να γίνονται πάρκα 

φωτοβολταϊκά τα οποία θα υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Είναι 
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πολύ απλό, είναι μια πολιτική απόφαση, είναι ποιον Ωρωπό, ποιον Δήμο 

Ωρωπού θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές και που θέλουμε να 

ζήσουμε εμείς. Δε λέμε κάτι το οποίο να είναι εξωφρενικό, ούτε θέλουμε να 

κόψουμε τους επενδυτές. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που 

μπορούν να γίνουνε επενδύσεις. Εμείς λέμε συγκεκριμένα, τα εντός ζώνης, τα 

εντός σχεδίου και εντός οικισμών. Δηλαδή δίπλα από ένα σπίτι να μην μπορεί 

να γίνει ένα πάρκο και είναι μια πολιτική απόφαση και μια πολιτική κατεύθυνση 

που μπορεί να μπει μέσα στα Γενικά Πολεοδομικά, που να λέει ποιον Ωρωπό 

θέλουμε να έχουμε. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τίποτα. 

Τώρα, το ειδικό θέμα του Αυλώνα είναι ένα θέμα σχετικό, συμφωνούμε, δεν 

έχουμε καμία άποψη, αλλά μιλάμε για όλο το Δήμο. Νομίζω κανένας δε θέλει 

στο σπίτι του δίπλα να υπάρχει ένα πάρκο φωτοβολταϊκών. Σκεφτείτε να 

βγαίνεις το πρωί και να βλέπεις στρέμματα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, στα εντός σχεδίου μιλάμε πάντα και εντός ζώνης, δίπλα δηλαδή 

από τους οικισμούς. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

κάποιες περιοχές και να γεμίσει φωτοβολταϊκά δίπλα από τα σπίτια. Ποιον 

Ωρωπό λοιπόν ονειρευόμαστε και αυτό μπορεί να το πάρει και απόφαση και η 

Ποιότητα Ζωής, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο να πει, ότι δίνω την 

κατεύθυνση την πολιτική στα Γενικά Πολεοδομικά. Μ' αυτόν τον τρόπο 

κ.Δήμαρχε, να λέμε την αλήθεια, εμποδίζουμε όποιον θέλει να κάνει μια τέτοια 

διαδικασία και μια τέτοια επέμβαση, γιατί θα πρέπει να προσφύγει να ρίξει 

πρώτα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μετέπειτα όλες τις 

αποφάσεις που έχουνε να κάνουνε στα συγκεκριμένα θέματα. Είναι πολύ 

χρονοβόρο, άρα θα ακυρωθεί η επένδυση του, που είναι περιορισμένος ο 

χρόνος. Ομως θέλω να σας πω το εξής: σκεφτείτε ξαφνικά εκεί που έχουμε 

πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για επέκταση σχεδίων πόλεως, να γεμίσει 
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φωτοβολταϊκά πάρκα μια περιοχή γιατί με την κρίση που υπάρχει αυτήν τη 

στιγμή είναι η μόνη επένδυση που προχωράει. Είναι η μόνη επένδυση που δίνει 

χρήματα, που δίνουν χρήματα οι τράπεζες και έτσι θα βλέπουμε αντί να 

πληρώνουμε σχέδια για να μπούνε σε σχέδιο οι περιοχές, να υπάρχει μια άλλου 

είδους ανάπτυξη, θα έχουμε λοιπόν ποια ανάπτυξη; Με τα σίδερα και με τις 

λαμαρίνες.  

 Να προφυλάξουμε λοιπόν αυτόν το Δήμο και νομίζω είνα κάτι το οποίο 

μπορούμε να πάμε ομόφωνα. Δε νομίζω να διαφωνεί κάποιος και να θέλει αντί 

για επεκτάσεις σχεδίων να θέλει φωτοβολταϊκά πάρκα γύρω από τους 

οικισμούς, που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη να πω δυό λόγια μήπως απαντήσω σε κάποια θέματα. 

Πρώτον, συγνώμη δηλαδή, φέρνετε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με 

υπογραφές της μειοψηφίας κυρίως.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτσε ντε. Ζητούσαμε εισήγηση, δεν την είχαμε. Ζητούσαμε.. 

Ναι, λάθος. Δεν το λέω για κανένα, δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, το θέμα 

το συζητάμε, δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, απλά να πω το εξής: ότι εγώ 

για να πάρω μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά σαν Δημοτική 

Αρχή, πολύ περισσότερο, θα πρέπει να ξέρω τι σημαίνει φωτοβολταϊκό πάρκο. 

Εγώ δεν ξέρω, θα πρέπει να το διαβάσω, να ενημερωθώ, να φέρουμε 

ανθρώπους να με ενημερώσουνε. Σημαίνει 3 σπίτια; Σημαίνει από 3 μέχρι 

1.000.000 σπίτια; Τι σημαίνει φωτοβολταϊκό πάρκο;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για χωράφια, για πάρκο. Τι εννοεί πάρκο; Από που και πάνω 

θεωρείται πάρκο; Από πόσα τετραγωνικά. Τι σημαίνει πάρκο; Πόσο κάλυψη; 

Λέω, δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε, αφού ήρθε το θέμα χωρίς καν να 

ενημερωθούμε τι προτείνατε. Εντάξει; Είπα αυτό το πράγμα για να πω ότι η 

ενημέρωση θα ήτανε χρήσιμη, θα ήτανε χρήσιμη για μας, για να κάτσουμε να 

ασχοληθούμε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου, να 

είμαστε και οι δύο ενημερωμένοι. Λοιπόν, δεύτερον, θεωρώ το εξής: ότι τα 

Γ.Π.Σ., στην τελευταία πρόταση που προτείνετε εσείς, περνάνε όλα από 

συνεχή κοινωνικό διάλογο, από συλλόγους, από φορείς, από Δημοτικά 

Συμβούλια επανειλημμένα και στην α' φάση και στη β' φάση. Αυτό θα προταθεί 

σε κάθε περιοχή, σε κάθε Γ.Π.Σ. που πρόκειται να γίνει. Οπωσδήποτε θα 

συζητηθεί. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι ανάγκη επομένως να κάνουμε θέμα 

Δημοτικού Συμβουλίου τώρα κάτι, το οποίον μπορεί και σε 1 χρόνο που θα 

έρθει το Γ.Π.Σ. Αφιδνών ή το Γ.Π.Σ. Καλάμου, πρώτα ο Θεός, εκεί με τις νέες 

συνθήκες τότε, θα μπορούμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη απόφαση άνετα και 

ωραία, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τους Νόμους, που πιθανόν τότε, που 

θα μπει το Γ.Π.Σ., να αλλάξει.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δήμαρχε, σε 1 χρόνο μπορεί να έχει γεμίσει, μπορεί να έχει 

γεμίσει. Σε 1 χρόνο να περιμένουμε το Γ.Π.Σ. .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, στο Γ.Π.Σ., να προτείνουμε στα Γ.Π.Σ. Οταν προτείνουμε 

στα Γ.Π.Σ.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Η λύση, η λύση  .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Καλύβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Γ.Π.Σ., το Γ.Π.Σ. του Πολυδενδρίου που θεωρείται το πιο 

ολοκληρωμένο και όμως δεν τσουλάει, επί 1, 2 χρόνια. Φανταστείτε τώρα τι 
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γίνεται να αποφασίσουμε σήμερα εμείς να προτείνουμε στα Γ.Π.Σ. τι θα γίνει 

στην πορεία του χρόνου. Μα είναι αποφάσεις αυτές τώρα; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μα γι' αυτό και λέω ότι αν περιμένουμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα Γ.Π.Σ. έρχονται σε κοινωνικό διάλογο υποχρεωτικά και 

υποχρεωτικά θα συζητηθεί αυτό στα Γ.Π.Σ. και το φέρνετε θέμα Δημοτικού 

Συμβουλίου, για να παίζουμε. Οχι εσύ, εγώ δεν ξέρω ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να πω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Αυλώνα για 

να το μάθουμε. Θα μας βοηθήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να πω τώρα; Θα το φέρει και θα το φέρει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το Γ.Π.Σ. του Αυλώνα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε κ.Γιασημάκη, θα τοποθετηθείτε κανονικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω βάσει αυτών που ακούω σήμερα. Τώρα, να κάνουμε 

μια εισήγηση, άλλη πρόταση. Κατ' αρχάς έχετε δύο εισηγήσεις, δεν 

επιτρέπεται. Επρεπε να τα έχετε βρει. Δεύτερον, η εισήγηση η δεύτερη λέει, να 

προτείνουμε στον αρμόδιο φορέα, στο Υπουργείο, να τροποποιήσει το Νόμο 

που έχει μέχρι τώρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και ταυτόχρονα η Πολεοδομία Καπανδριτίου να σταματήσει τις 

εργασίες αν πάνε να ξεκινήσουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί. Αμα ο Νόμος τον καλύπτει δεν μπορεί να τις 

σταματήσει τις εργασίες. Αμα ο Νόμος δεν αλλάξει και ο ιδιώτης έχει τις 

προϋποθέσεις τις νομικές πως μπορεί να τον σταματήσει κανείς; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό το ξέρατε. Το τι είναι φωτοβολταϊκό πάρκο βλέπω δεν 

το ξέρατε.     

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι; 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 28η 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  85 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, καλό θα είναι να το ψάξουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά, δε γνωρίζω το μέρος του Αυλώνα που λέτε. Δε 

γνωρίζουμε τίποτα, δε μας .. Δεν μπορώ να πάρω .. Αμα δεν πάω με τον 

Καλύβα να μου δείξει που εννοεί και τι εννοεί μπορεί να πάρω απόφαση εγώ 

τίποτε;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, πριν από 5 μήνες το έφερα εδώ πέρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν μου κάνατε εισήγηση, δεν μου είπατε ότι μιλάτε για κάτι 

συγκεκριμένο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πριν από 5 μήνες το έφερα εδώ κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της διαδικασίας τώρα και γιατί βλέπω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως φέρατε, ένα θέμα φέρατε και αυτό μπάχαλο το 

κάνατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της διαδικασίας τώρα και επειδή βλέπω ότι πάμε να 

δημιουργήσουμε εντυπώσεις όσον αφορά τις εισηγήσεις και νομίζω ότι το 

χρωστάμε, χρωστάει κάποιες φορές και η αντιπολίτευση την συμπολίτευση να 

ενημερώνει, να ενημερωνόμαστε όλοι. Μισό λεπτό κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σε ότι αφορά τις εισηγήσεις πέστο στο Δήμαρχο, μην το λες 

σε εμάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, κάνετε λάθος. Εγώ ο ίδιος προσωπικά δέχτηκα την 

επίθεση, συγνώμη, την επίσκεψη του κ.Λίτσα και μου ζήτησε να συζητηθεί στο 

Σώμα θέμα που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Ενημέρωσα μάλιστα και το Δήμαρχο 

και είπαμε, πολύ ευχαρίστως, φέρτε την εισήγηση και μπαίνει το θέμα. Δεν 

χρειαζόντουσαν καν υπογραφές. Μπήκαν οι υπογραφές, ήρθε το θέμα στο 

Συμβούλιο γιατί έτσι έπρεπε να έρθει και ζήτησα από τον κ.Καλύβα, 
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συγκεκριμένα από την πρώτη μέρα που στάλθηκε η πρόσκληση, να σταλεί και 

η εισήγηση. Παρόλα αυτά δεν ήρθε και σήμερα βλέπουμε δύο εισηγήσεις εδώ 

πέρα. Πιστεύω να με ακούσατε κ.Λίτσα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Πάντως σας είπα και δε χρειαζόντουσαν καν οι υπογραφές. 

Εγώ ο ίδιος σας είπα, φέρτε την εισήγηση να μπει το θέμα. Ε, εντάξει. Παρόλα 

αυτά όμως οι συνάδελφοι, τουλάχιστον .. και εγώ προσωπικά, δε γνωρίζουμε 

πολλά πράγματα. Πολύ ευχαρίστως. Μακάρι να γινότανε μια απόφαση 

ομόφωνη και νομικά ορθή, θα έλεγα εγώ.  

 Λοιπόν, έχετε το λόγο κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η μια εισήγηση δεν έρχεται σε αντίθεση με την άλλη, 

αλληλοσυμπληρώνει. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι 

έχουμε δύο εισηγήσεις. Ειπώθηκε η μια, ειπώθηκε και η δεύτερη, μπορούμε να 

βγάλουμε μια τελική απόφαση. Δε σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τη μια 

ή την άλλη. Και τα δύο μπορούν να μπουν στην ίδια απόφαση μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση ποια είναι τελικά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σας την έχει πει τρεις φορές ο κ.Καλύβας και τη συμπλήρωσε 

και ο κύριος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του κ.Καλύβα πραγματικά, εντάξει, την έχω σημειώσει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπράβο. Η άλλη πρόταση είναι, να δώσουμε οδηγίες ώστε 

μέσα στο Γ.Π.Σ. του Αυλώνα και του Ωρωπού γενικότερα, να μπει το ότι δε θα 

.. φωτοβολταϊκά, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να γίνει. 

Εμείς όμως οφείλουμε, εσείς ως Δημοτική Αρχή και εμείς ως Δημοτικό 

Συμβούλιο να διερευνήσουμε και να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες, ώστε 

να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε και δεν υπάρχουν δύο 

εισηγήσεις. Υπάρχουν δύο προτάσεις οι οποίες η μια δεν αναιρεί την άλλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δηλαδή λέτε ότι στα Γ.Π.Σ. να δοθεί, ας το πούμε έτσι, 

πολιτική εντολή, κατεύθυνση, όπως θέλετε, ώστε να ισχύσει και εκεί, να 

ισχύσει δηλαδή στα εντός ζώνης ό,τι ισχύει στα εντός οικισμού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ψηφίζω γιατί μια κοινωνία του Καπανδριτίου .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, δεν ψηφίζεις. Κύριε Δήμαρχε, δεν ψηφίζεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. όταν έρθει το Γ.Π.Σ. για συζήτηση, πιθανώς να αποφασίσει 

στην περιοχή της να το θέλει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, δεν ψηφίζετε εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει υποχρεωτικά με το Νόμο, υποχρεωτικά με το Νόμο θα 

πρέπει για την περιοχή του ο καθένας να αποφασίζει. Δε θα κάνουμε κοινωνική 

διαβούλευση εμείς.. Νομίζω, νομίζω έχουμε πρόβλημα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε να δείτε, μπορεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Λίτσα, ας ολοκληρώσει ο Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περνάει από κοινωνική διαβούλευση συνεχόμενη και μακρά το 

Γ.Π.Σ. Εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνουνε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κύριοι, καθίστε κύριοι. Καθίστε, μετά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μη γίνουνε συγκεντρώσει συλλόγων, παραγόντων.. Πάνω 

στο Γ.Π.Σ.   

ΔΕΔΕΣ: Αν δεν δώσουμε κατευθύνσεις στο Γ.Π.Σ., κ.Οικονομάκο, λοιπόν, 

επειδή είναι ορισμένα θέματα, πρώτα να ακούτε και μετά να παίρνετε θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μισό λεπτό κ.Δέδε, θα τοποθετηθείτε.  

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει, επειδή είπατε ότι αγνοούμε 

εδώ για τα φωτοβολταϊκά πάρα κλπ., υπάρχουν εδώ εκπρόσωπος του 

περιβαλλοντικού συλλόγου και υπάρχει και τεχνικός ο οποίος γνωρίζει για τα 

φωτοβολταϊκά, ο οποίος θα μπορούσε να μας λύσει κάποιες απορίες και να τον 

ακούσουμε, ώστε να μπορούμε και εμείς πιο σωστές αποφάσεις. Αν μπορείτε 

να το δεχτείτε, νομίζω ότι θα μας βοηθούσε στο να είμαστε πιο ενήμεροι. Αν 

θέλετε, ναι, νομίζω να είμαστε πιο ενήμεροι επί του θέματος.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μισό λεπτό. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Από τη στιγμή που τέθηκε ότι υπάρχει θέμα άγνοιας, ας 

ακούσουμε και ας θέσουμε ερωτήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

Κύριε Λέκκα, θα τηρηθεί η διαδικασία, ό,τι προβλέπει ο κανονισμός. Σας 

παρακαλώ.  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εντάξει, ας γίνει έτσι τότε, επί της διαδικασίας, αλλά να ακουστεί 

για να μπορούν να λυθούν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση επί της διαδικασίας πρώτα για να τοποθετηθώ. 

Κύριε Καλύβα, για να καταλάβω καλά για τι κουβεντιάζουμε, γιατί ακούσαμε 

δύο εισηγήσεις. Κύριε Καλύβα, σε ακούσαμε σαν κύριο εισηγητή. Λέτε να 

υπάρχει περιορισμός για μη δημιουργία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 

πάρκων σε περιοχές εντός οικισμού. Ετσι δεν είπατε; Εντός ζώνης οικισμού και 

σε περιοχές εντός σχεδίου. Αυτά κουβεντιάζουμε τώρα. Ετσι δεν είναι; Αυτές 

τις προτάσεις. Είναι ακριβώς και οι δύο εισηγήσεις, λένε ακριβώς το ίδιο. Αρα 

υπάρχει μια εισήγηση. Ξεκινάω μ' αυτό. Ξεκινάω μ' αυτό, είναι ακριβώς οι ίδιες 
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προτάσεις, πανομοιότυπες. Από εκεί και πέρα, το να λέει ο κ.Δήμαρχος ότι δε 

γνωρίζει και δεν ξέρει, όταν τον Μάιο του 2012 ζητήσαμε να μας απαντήσει 

σχετικά μ' αυτό που αναφέρατε κ.Καλύβα, πολύ σωστά, για τα φωτοβολταϊκά 

στον Αυλώνα, και έπρεπε να συζητηθεί και τότε κ.Καλύβα και συμφωνούμε με 

την εισήγηση, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το επικαλείται ο 

κ.Δήμαρχος. Οταν τον ρωτήσαμε τι μέτρα θα πάρει, είπε και απάντησε στην 

ερώτηση μας, ότι δεν είναι δικιά του υπόθεση.  

 Από εκεί και πέρα άμα βάλουμε, δημιουργούνται φωτοβολταϊκά πάρκα, 

μέσα σε αγροτικές, μέσα σε χωράφια εντός σχεδίου τι θα σημαίνει αυτό; Οτι 

παρόλο που θέλουμε να προχωρήσουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα 

σχέδια πόλης, δε θα προχωρήσουν ποτέ και δεν είναι μόνο τα εντός σχεδίου 

που είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, απαξιώνεται η γη, χάνει την αξία της η γη, 

τα διπλανά χωράφια, οι περιουσίες των κατοίκων γύρω. Ενα δεύτερο ζήτημα. 

Στο Χαλκούτσι, σε έναν οικισμό, ο οποίος δεν είναι εντός σχεδίου. Ομως 

γίνονται προσπάθειες για να ενταχθεί και αυτός ο οικισμός στο σχέδιο. Σήμερα 

δημιουργούνται φωτοβολταϊκά πάρκα και θα αποτελέσει τροχοπέδη και 

εμπόδιο στην ένταξη του οικισμού. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό; Οτι θα θέλετε 

σαν Δήμος Ωρωπού να κάνετε ένα σχολείο, μια υποδομή εσείς πρώτα και κύρια 

για την περιοχή αυτή, με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης 

και δε θα μπορείτε εσείς. Θα θέλετε να δώσετε αξία στα χωράφια των 

κατοίκων, στη γη τους, στα σπίτια τους, να δημιουγήσετε προϋποθέσεις 

ανάπτυξης και δε θα μπορείτε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω κάτι; Και συμφωνώντας 

απόλυτα με την εισήγηση, να σας πω και κάτι ακόμα κ.Δήμαρχε; Πολιτική 

απόφαση θα πάρουμε και θα κριθούμε γι' αυτήν και αν αποφασίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο να είστε σίγουρος ότι κανένας δε θα προχωρήσει στις προϋποθέσεις 
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που μπαίνουνε εισηγητικά στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και 

συμφωνούμε απόλυτα. Θα δευτερολογήσω κιόλας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κυρία Στεγίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν η πρόταση της παράταξης του κ.Λίτσα βάζει το 

θέμα του να επέμβουμε στα Γ.Π.Σ. Λοιπόν, δεν είναι θέμα να επέμβουμε στα 

Γ.Π.Σ. Είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος προηγούμενα, είναι πολιτική 

απόφαση. Εμείς δηλαδή τι θέλουμε για την περιοχή μας. Και δεν είναι μόνο για 

την περιοχή μας, γιατί η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά είναι ενταγμένη σε μια 

λογική, τα ξεπουλάμε όλα στο όνομα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 

πράγματι σωστό είναι να υπάρχουν φωτοβολταϊκά για την ενέργεια ή οι 

ανεμογεννήτριες αντίστοιχα, απλώς ο τρόπος που εφαρμόζονται και με τους 

Νόμους και με τους κανόνες που εφαρμόζονται, δημιουργούν ακριβώς το 

αντίθετο αποτέλεσμα και εδώ ρώτησα προηγούμενα, για οποιαδήποτε ας πούμε 

βιομηχανική εγκατάσταση, γιατί πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση, 

χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εδώ δεν υπάρχει. 

Απαλλάσσεται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η δημιουργία 

φωτοβολταϊκού πάρκου, που σημαίνει ότι στο όνομα .. ανάπτυξης και εγώ δεν 

την λέω ανάπτυξη, είναι ξεπούλημα εδώ πέρα, όπου θέλετε βάλτε, οτιδήποτε 

βάλτε, χωρίς να κοιτάτε το περιβάλλον και χωρίς να κοιτάτε την ανάπτυξη, μια 

σωστή ανάπτυξη που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον, γίνεται αυτό που γίνεται.  

 Και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει η απόφαση μας και μπορεί να μην 

είναι απόφαση κ.Πρόεδρε, μην κολλάμε στο, μπορεί να είναι ένα ψήφισμα που 

να εκδηλώνει την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην περιοχή μας, 

εμείς εδώ για την περιοχή μας μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά αυτό μπορεί να 

είναι και γενικότερο και να δώσει, να πυροδοτήσει και άλλες αποφάσεις άλλων 

Δήμων και άλλων, Περιφέρειες και όλα αυτά. Και να το στείλουμε και προς την 

Περιφέρεια και προς τον Οργανισμό του Ρυθμιστικού Σχεδίου γιατί δεν είναι 
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μόνο Γ.Π.Σ., είναι του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου αυτή η υπόθεση. Είναι 

πάνω από το Γ.Π.Σ. Που να λέμε αυτά που λέμε, δηλαδή για τα οικιακά 

φωτοβολταϊκά, δεν μπορεί να τα λέμε πάρκα, οι οικιακές φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις εντός σχεδίου και εντός ζώνης να επιτρέπονται, για τα οικιακά. 

Για βιομηχανική όμως .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ναι, το ξέρω. Για βιομηχανική όμως εγκατάσταση, όταν 

πρόκειται για οικισμούς, όταν πρόκειται για κοντινές αποστάσεις δίπλα από τα 

σχέδια πόλης, αλλά εγώ θα προσθέσω στην εισήγηση σας και εκεί όπου 

υπάρχει υψηλής παραγωγικότητας γεωργική γη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 

να ξεριζώνονται αμπέλια ή να ξεριζώνονται χωράφια για να εγκατασταθούν τα 

φωτοβολταϊκά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα προβλέπει ο Νόμος αυτά τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ο Νόμος το προβλέπει αλλά ο Νόμος κ.Πρόεδρε είναι 

φτιαγμένος στη λογική του FAST TRUCK. Αν έχετε ακούσει, μια που δεν έχετε 

ακούσει για τα φωτοβολταϊκά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, που τα 

ξεπουλάει όλα. Λοιπόν, να μη φτάσουμε στο ξεπούλημα. Εκεί λοιπόν που 

μπορούμε εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να βάλουμε ένα, ένα φρένο και να 

πούμε ναι μεν θέλουμε φωτοβολταϊκά, αλλά έχουμε πλαγιές, έχουμε 

απόκρημνα μέρη, έχουμε χαράδρες, βουνά, ξέρω εγώ, να πάμε εκεί να τα 

βάλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γενικά, μη παραγωγικά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μην πάμε να τα βάλουμε εκεί που υπάρχει υψηλής 

παραγωγικότητας γεωργική γη, ούτε μέσα στα σπίτια, ούτε μέσα στους 

οικισμούς. Νομίζω αυτό πρέπει να βγει από εδώ σαν μια συνολική πρόταση που 

μπορούμε να κάνουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το τελειώνουμε το θέμα παιδιά. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ πάντως, για τη δικιά μου την εισήγηση μιλάω για απόφαση, δε 

μιλάω για ψήφισμα. Για απόφαση κα Στεργίου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχεις να πεις καινούργια; Θέλω να πω το εξής, ότι 

επαναλαμβάνω, ποια είναι η θέση μου από τώρα, να την ξέρετε, έτσι; Οτι το 

θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι το θέμα είναι πραγματικά ζώσης σημασίας για 

την περιοχή μας, δεν το συζητώ, εμείς όμως σαν Αρχή, επαναλαμβάνω, 

σήμερα το θεωρώ το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για μένα είναι ενημερωτικό. Θα 

ενημερωθώ και από τον κύριο τον, νομίζω είναι επιστήμονας που είπατε και 

από τον περιβαλλοντολόγο, θα τον ακούσω σήμερα, θα πάρω άποψη, θα δω 

όλα αυτά που λέτε και με συμπάθεια και πολύ συμπάθεια αυτά που λέτε, θα τα 

δούμε, να τα φέρουμε την επόμενη φορά, αλλά να ξέρω τι κάνω. Να ξέρω, να 

ενημερωθώ, να προλάβω να ενημερωθώ, γιατί καμία ενημέρωση παρόλη την 

πίεση μας δεν είχα. Επαναλαμβάνω, λέω θα πω παρών, με την προϋπόθεση ότι 

βλέπω με πολύ συμπάθεια αυτά που λέτε, αλλά να κάτσω να ενημερωθώ, εγώ 

και όλοι οι Σύμβουλοι οι οποίοι σήμερα ήρθαν όλοι, χωρίς να ξέρουνε καν τι 

απόφαση θα πάρουνε, για ένα θέμα που το έχουμε 20 μέρες, ζητάμε την 

εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, επειδή τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να τα βάλουμε 

έτσι σε μια πιο λογική σειρά. Λοιπόν, ο Νόμος αυτήν τη στιγμή επιτρέπει τη 

δημιουργία και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε ότι αυτό το 

θέμα δεν αφορά μόνο τον Αυλώνα, αλλά αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου. 
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Ας μιλήσουμε για το Δήμο μας και την υπόλοιπη Ελλάδα αποφασίζουν και 

άλλοι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, υπάρχει ξεχωριστός Νόμος για το Δήμο Ωρωπού; 

ΔΕΔΕΣ: Δεν κάνω, δεν νομοθετούμε κ.Οικονομάκο. Δεν νομοθετούμε αυτήν 

τη στιγμή. Δεν θα νομοθετήσουμε. Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτήν τη στιγμή, να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε περιοχές εντός 

οικισμού προ του 1923, εντός ζώνης οικισμού και εντός σχεδίου. Λοιπόν, 

μελετώντας τα Γ.Π.Σ., αυτές οι περιοχές θα πάψουν να υπάρχουν. Γιατί με τα 

Γ.Π.Σ θα έχουμε δώσει τις κατευθύνσεις ποιες περιοχές θα πολεοδομηθούν. 

Οταν λοιπόν εμείς μέσα στο Γ.Π.Σ. ερχόμαστε και λέμε ότι η περιοχή 'α' που 

σήμερα αποτελεί περιοχή εντός οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού και 

επιτρέπεται η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ότι εμείς αυτή την περιοχή 

θα την πολεοδομήσουμε και θα είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας, απευθείας 

απαγορεύουμε την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου. Τι πιο απλό απ' αυτό. 

Τι περισσότερο σας λέμε απ' αυτό. Μέσα σε πέντε γραμμές, σ' αυτήν εδώ την 

εισήγηση, πολύ απλά σας περιγράφουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σας λέμε ότι 

με τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από την πολιτική ηγεσία, δηλαδή από το 

Δημοτικό Συμβούλιο στους μελετητές των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, θα 

δώσουμε αυτή την κατεύθυνση και ασφαλώς μετά θα διαβουλευτούμε, αλλά 

εσείς ούτε να διαβουλευτείτε δε θέλετε.  

 Αν δε δώσετε κατεύθυνση, σε τι θα διαβουλευτείτε; Αυτήν τη στιγμή 

έχουμε ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη οικιστικές περιοχές. Αυτές θα 

μετονομαστούν από εντός οικισμού και εντός ζώνης οικισμού θα πάνε σε 

περιοχές που θα πολεοδομηθούν. Δεν μπορείς .. Συγνώμη. Δεν μπορείς σε μια 
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περιοχή που θα την πολεοδομήσεις αύριο το πρωί, να έχεις ένα φωτοβολταϊκό 

πάρκο. Δε γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό πότε .. ; Συγνώμη κ.Δέδε, πότε θα αποφασιστεί αυτό 

και πως θα σταματήσουν οι διαδικασίες τώρα;  

ΔΕΔΕΣ: Μα δε σταματάμε καμία διαδικασία αυτήν τη στιγμή, ούτε δύναται, 

έτσι όπως είναι τώρα, να σταματήσουμε εμείς κάποια διαδικασία. Αυτήν τη 

στιγμή εντοπίζουμε ένα πρόβλημα στη Δημοτική Κοινότητα του Αυλώνα και 

ερχόμαστε, το συζητάμε και προτείνουμε τη λύση και βλέπουμε ότι μέσω 

αυτού και σας ενημερώνω ότι και η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, επειδή 

έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και από άλλους Δήμους, συμφωνεί με το 

συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή βλέπει ότι προς τα εκεί θα μπορούσε να πάει. Γιατί 

η νομοθεσία είναι σαφές ότι έχει κενά και έχουν δημιουργηθεί πολλά 

προβλήματα. Αν δείτε στο διαδύκτιο υπάρχουν πολλές περιοχές που 

δημιουργείται θέμα. Λοιπόν, ο μόνος πιστεύω τρόπος και η δική μας πρόταση 

είναι και αν θέλετε δείτε και εσείς, είναι αυτή. Με τις κατευθύνσεις που θα 

δοθούν από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, δύναται να έχουμε την μη, να μην 

επιτρέπουμε δηλαδή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, γιατί 

εξυπακούεται, από το Νόμο θα γίνει, από μόνο του.    

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Εντός, εντός .. Το πάρκο όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πάρκο όχι. 

ΔΕΔΕΣ: Το πάρκο όχι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα όταν πολεοδομηθεί η εντός ζώνης που λέμε και γίνει εντός 

σχεδίου ουσιαστικά, δε θα επιτρέπεται. Εσείς λέτε τώρα .. Μισό λεπτό, μισό 

λεπτό, να το καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει την πρόταση. Εσείς λέτε τώρα ότι 

να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε να κατευθύνουμε τα Γ.Π.Σ. μας τα οποία 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 28η 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  95 

μπορεί να τελειώσουνε σε 10 χρόνια να βάλουνε σαν προϋπόθεση μέσα στη 

σύσταση να μην επιτρέπουμε τα φωτοβολταϊκά εντός ζώνης και εντός σχεδίου. 

Αλλά τα Γ.Π.Σ. που εμείς θα κατευθύνουμε θα έχουνε γεμίσει μέχρι το Γ.Π.Σ. 

να υλοποιηθεί και να ψηφιστεί. Αρα δεν πρέπει να λέμε για τα Γ.Π.Σ., πρέπει να 

πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε τροποποίηση. Το Γ.Π.Σ., σας επαναλαμβάνω, 

του Πολυδενδρίου είναι, υποτίθεται κατά την προηγούμενη Κοινοτική Αρχή 

έτοιμο, αλλά λιμνάζει για πολλούς λόγους, γιατί παρουσιάζει μια λεπτομέρεια 

και σε κρατάει 2 χρόνια, για να υπογραφεί από τον Υπουργό στο τέλος.  

........: Δήμαρχε, θα σε διακόψω τώρα γιατί θα σκάσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

........: Μιλάμε για Γ.Π.Σ., οι ίδιοι άνθρωποι που είμαστε εδώ, θέλαμε τις 

αποθήκες δίπλα στον Αυλώνα και τώρα μας χαλάει το φωτοβολταϊκό. Καλά 

κάνουμε και να σταματήσουμε και τα φωτοβολταϊκά στα εντός ζώνης, τις 

αποθήκες τις θέλαμε δίπλα και τότε τις θέλαμε και τώρα σκάμε με τα 

φωτοβολταϊκά. Αν έχει η αποθήκη από πάνω φωτοβολταϊκά είμαστε οκ. Μα οι 

ίδιοι άνθρωποι είμαστε ρε .. μου. Στα 500 μέτρα από την εθνική δε λέγαμε; 

Πόσο είναι, από το σχέδιο πόλης που θα γίνει πόσα μέτρα είναι οι .. ; 

........: Ανδρέα, Ανδρέα, γι' αυτό λέμε 500 μέτρα μακριά, δε λέμε δίπλα. Και τις 

αποθήκες ποτέ δεν τις θέλαμε δίπλα. Κάποτε άλλοι θα τις θέλανε. Τώρα δεν τις 

θέλουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουν.. Πάντως ειλικρινά το λέω και εγώ, 

εξομολογούμαι, ότι δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα εδώ μέσα.   

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι πως σταματάει η διαδικασία ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. να δεσμευτεί η Πολεοδομία από απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου επειδή δεν είναι αρμόδια να νομοθετεί. Αν ο πολεοδόμος ή ο 
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υπάλληλος μου ή ο υπηρεσιακός μου παράγοντας λέει, αυτό ισχύει Δήμαρχε, 

δεν μπορώ να τον κάνω τίποτε. Μα, δεν καταλαβαίνουμε .. Τι συζητάμε τόση 

ώρα;  

........: Δήμαρχε, η Υπουργική Απόφαση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα η πρόταση, η πρόταση για Γ.Π.Σ., αν θα γίνει και πότε θα 

γίνει το καθένα στην περιοχή, θα έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία κύριοι συνάδελφοι. Δεν 

τελειώνουμε ποτέ έτσι. 

 Κύριε Αρμυριώτη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό που θέλω να προσθέσω, δείτε το θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε. Θα μιλήσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσει ο κύριος; 

ΔΕΔΕΣ: Διευκρινίζοντας λοιπόν λέω το εξής, ότι λαμβάνοντας μια τέτοια 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να ξεκινήσει και θα είναι δεσμευτική 

έναντι της νέας αδειοδότησης, διότι να ξέρετε, ότι σε πολλές περιπτώσεις που 

μελετώνται Γ.Π.Σ., έχουμε αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και σας 

λέω το εξής: ότι αυτό μπορεί να το πετύχουμε αποκλειστικά και μόνο, 

ανεξάρτητα από τις άδειες, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, μόνο. Αν το ψάξετε 

και το ρωτήσετε, θα δείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Είναι ένας έμμεσος τρόπος 

γιατί δεν δύναται να αλλάξουμε τη νομοθεσία και είναι ανέφικτο, δεν αλλάζει η 

νομοθεσία. Ομως μπορούμε έμμεσα με τον τρόπο αυτό να δεσμεύσουμε ότι 

επειδή μελετάται το Γ.Π.Σ. δεν μπορεί να γίνει η κατασκευή του.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, στη ζώνη, σε όποιο άλλο σημείο, σ' αυτό που θα 

πολεοδομήσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα είναι κάτι, όπως είπατε και εσείς κ.Δέδε, να το ψάξουμε. 

Πρέπει να σιγουρευτούμε, να το δούμε. 

ΔΕΔΕΣ: Εσείς, εμείς το ψάξαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς το ψάξατε, εμείς πως να το ψάξουμε;  

 Λοιπόν, κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κ.Δήμαρχε, εκείνο που καταλάβαμε 

όλοι και συμφωνούμε, πιστεύω, είναι ότι δεν είμαστε κατά των φωτοβολταϊκών 

πάρκων και της πράσινης ανάπτυξης. Το θέμα είναι όμως σύνθετο και πιστεύω 

ότι οι δύο εισηγήσεις, οι δύο προτάσεις που στην ουσία είναι μια, μπορούν να 

παντρευτούν. Ομως θα ήθελα πριν απ' αυτό να ξαναναφέρω δύο πραγματάκια 

πολεοδομικά. Εχουν τοποθετηθεί στο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι οικισμός προ 

του '23, εντός ζώνης, πάρκα σε οικόπεδο και η πρόθεση μας είναι η επέκταση 

του οικισμού, γιατί έχουμε πήξει, δεν έχουμε που να μείνουμε, και αυτό θα 

εμποδίσει την ένταξη και την επέκταση αύριο. Για να μην αναφερθώ και στον 

Αυλώνα, όπως το θέμα προέκυψε, σε ισχύ σε όλο το Δήμο και σε οικισμούς 

που είναι εκτός σχεδίου και εμείς αύριο θέλουμε να τους βάλουμε στο σχέδιο. 

Δε θα μπορούμε. Λέω ότι μπορούμε να παντρέψουμε τις δύο προτάσεις, το 

θέμα του να πάρουμε απόφαση και κατεύθυνση για τα Γ.Π.Σ. τα οποία μπορεί 

να γίνουν από τώρα και στο διηνεκές ή ποτέ, αλλά άμεσα όμως αν προσέξατε 

την εισήγηση κυρίως του συνάδελφου του Καλύβα, που ανέφερε το Νόμο .. 

Κύριε Δέδε, ακούστε με λίγο. Ο Νόμος είναι σαφής. Είναι κάθετος στα εντός 

σχεδίου και τα απαγορεύει σε οικόπεδα. Το επιτρέπει μόνο όταν υπάρχει κτίριο. 

   

 Είναι ασαφής στα εντός ζώνης. Και τι εννοώ. Οταν εννοούμε ζώνη, εμείς 

εννοούμε από τη γραμμή, την .. του προ '23 ή του σχεδίου και 500 μέτρα. 

Μπορεί να αναπτυχθεί οικισμός, με 2 στρέμματα χτίζουνε νόμιμα, βγάζουνε 
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άδειες. Εάν τα οικόπεδα εκεί γεμίσουνε φωτοβολταϊκά δεν πρόκειται να 

ενταχθεί στο σχέδιο ποτέ. Ποιος θα πάει να βγάλει μετά εγκατάσταση 

εγκατεστημένη; Που θα γίνει η πλατεία, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, το σχολείο, 

η εκκλησία; Είναι σύνθετο το θέμα και πολεοδομικά. Γι' αυτό λέω ότι στα εντός 

ζώνης ο Νόμος είναι ασαφής και εκείνο που ζητήσαμε, είναι, πρώτιστα να 

παρέμβουμε στον Υπουργό να σταματήσει τα εντός ζώνης, να τα δεχτεί ως 

εντός σχεδίου και μελλοντικής επέκτασης των υπάρχοντων οικισμών και 

παράλληλη κατεύθυνση του Γ.Π.Σ., όταν και αν εγκριθούν, να ισχύει αυτό που 

λέμε σήμερα. Απλά είναι τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Τι είναι εκείνο 

που μας ενοχλεί και ποιος στο χωριό του, στο σπίτι του, στη γειτονιά του, δεν 

το ζει όπως το ακούει. Δεν απαγορεύεται στη στέγη για τις ανάγκες του 

κτιρίου. Απαγορεύεται στο διπλανό οικόπεδο εντός σχεδίου και όταν λέμε ζώνη 

και ξεκινάει από το μηδέν μέχρι τα 500 και πάει ο άλλος στα 10 μέτρα, δεν 

είναι εντός σχεδίου; Στα 25 μέτρα δεν είναι εντός σχεδίου; Επειδή είναι απ' έξω 

από τη γραμμή; Δεν ενοχλεί τον απέναντι; Και στα εντός ζώνης ο Νόμος λέει, 

υπό όρους και προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές; 10 υπογραφές από τους γύρω 

τους τυφλώνει, δεν παίρνει ποτέ άδεια.  

 Εκείνο που ζητάμε λοιπόν, είναι, να παρέμβουμε στον Υπουργό, να 

σταματήσουν τα εντός ζώνης και να δώσουμε και κατεύθυνση στα Γ.Π.Σ. και 

με τον ισχυρισμό ότι εμείς στα Γ.Π.Σ. μας έχουμε δώσει κατεύθυνση, στα 

εντός ζώνης και εκεί που λέμε να αναπτυχθεί ο οικισμός, να μην μπαίνουνε. 

Απλό είναι το θέμα. Τι δεν καταλαβαίνουμε; Τι να μάθουμε; Πως είναι το 

φωτοβολταϊκό; Τι μας ενδιαφέρει; Το ξέρουν αυτοί που τα φτιάχνουνε. Εμείς 

για άλλο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για την πολεοδομική ανασυγκρότηση και την 

τακτοποίηση του Δήμου μας και των χωριών μας. Αυτό θα πρέπει να 

συζητήσουμε σήμερα και να παντρέψουμε τις δύο προτάσεις, ναι μεν στο 

Γ.Π.Σ. σαν κατεύθυνση, άμεσα όμως στον Υπουργό τα εντός ζώνης να 

θεωρούνται εντός σχεδίου και να .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια. Σαφώς, 

αυτό λέω. Απλό είναι το θέμα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Είναι ασαφές, βέβαια. Λέει, υπό όρους και προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πολιτεία τα εντός ζώνης τα αντιμετωπίζει ως εκτός σχεδίου. 

Εκτός σχεδίου, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, αυτό είναι εντάξει.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι. Υπό όρους και προϋποθέσεις. Ομως τα εντός ζώνης, 

επαναλαμβάνω, όταν σου δίνει το δικαίωμα στα 2 στρέμματα, ανά 2 

στρέμματα να χτίζεις, είναι οικισμός πλέον και επαναλαμβάνω, αν πας στα 10 

μέτρα από τον οικισμό τον εγκεκριμένο στην εντός ζώνης, τι είναι; Δεν είναι 

δίπλα στο σπίτι; Δεν ενοχλεί; Είναι αυτονόητο. Αυτό λέμε ότι είναι ασαφής ως 

προς την πράξη, ως προς την πράξη και εμείς εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε να 

το λύσουμε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μιλάει για ζώνη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου είπα, το βλέπω με απόλυτη συμπάθεια. Ετσι; Δεν το 

συζητάμε, αλλά το πρόβλημα είναι, να, υπό όρους λες και υπό προϋποθέσεις. 

Τι όρους και προϋποθέσεις; Εγώ θέλω να ενημερωθώ, δεν είμαι κατά, σε καμία 

περίπτωση..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ' ότι διάβασα και εγώ οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν να 

κάνουν με την ισχύ των εγκαταστάσεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και την επόμενη φορά θα παντρέψουμε τις εισηγήσεις μας, να 

το διασταυρώσω και εγώ και να φέρω την εισήγηση να την περάσουμε 

ομόφωνα. Δεν έχουμε .. Λίαν συντόμως δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος, ο κύριος .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ακούσουμε και τους κύριους τώρα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουνε και άλλοι συνάδελφοι .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ενα λεπτό, προηγείται, νομίζω είχα προτείνει κάποιον κύριο εδώ, 

προηγείται, αλλά πριν μιλήσει να πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι και κάποιοι συνάδελφοι από τη συμπολίτευση όμως, 

έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν παραιτούνται .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βεβαίως, να πάρουνε το λόγο, αλλά .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ.Βλάχο; Μάλιστα.  

ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Εγώ αυτήν τη στιγμή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς λέγεστε πως; 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μυλωνάς Βασίλης, κ.Πρόεδρε, 

κ.Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαι από τον Αυλώνα και αυτήν τη 

στιγμή εγώ ήρθα εδώ σαν δημότης του Δήμου Ωρωπίων, του "Καλλικρατικού" 

Δήμου Ωρωπίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωρωπού είναι ο Δήμος. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Ωρωπού, όπως το .. Ωρωπού, γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω. 

Ηρθα εδώ σαν δημότης για να καταλάβω τι όραμα, τι φιλοσοφία, τι σκέψεις 

έχει ο "Καλλικρατικός" αυτός Δήμος για την ανάπτυξη του Δήμου Ωρωπού. 

Οταν φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν να βλέπουμε όλοι και νομίζω ότι είναι το 

λιγότερο λιγότερο ατυχές, από όλους όσους είμαστε σ' αυτήν την αίθουσα, να 

υπάρχει άνθρωπος που να λέει, δεν ξέρω το σημαίνει φωτοβολταϊκό ή 

τουλάχιστον οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που στην περιοχή τους έχει γίνει πανικός. 

Το θεωρώ εντελώς αστείο, να υπάρχει εδώ πέρα άνθρωπος που δεν .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι χαρακτηρισμοί σε πρόσωπα, καλό είναι.. Σας βάλαμε σαν 

επιστήμονα να μας ενημερώσετε για το θέμα. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Οχι, όχι, όχι. Δεν είμαι επιστήμονας, σας είπα, είμαι ένας δημότης 

του Δήμου Ωρωπού. Τίποτα άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, δε μιλάτε σαν ειδικός στο θέμα; 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Οχι, εκπροσωπώ όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Τότε τι συζητάμε; Κυρία Βαρνάβα .. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Να σας πω ποιος είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κύριε, απ' ότι έχω ενημερωθεί από το Τοπικό του Αυλώνα, 

έχετε και ένα ιδιαίτερο προσωπικό πρόβλημα εκεί πέρα με τα φωτοβολταϊκά. 

Δίπλα στο χωράφι σας, στις αποθήκες σας πάνε να βάλουνε φωτοβολταϊκά. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Σας παρακαλώ, μην με ερμηνεύετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω δηλαδή ότι τώρα .. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Μην με ερμηνεύετε. Μην με ερμηνεύετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να μην ερμηνεύσω; Δεν ερμηνεύω εσάς, ένα γεγονός 

αναφέρω.  

ΜΥΛΩΝΑΣ: Μα δεν είναι έτσι το γεγονός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσε και ο επιχειρηματίας να ήταν εδώ πέρα τώρα. Σας 

παρακαλώ. Οχι, όχι. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Να πω εγώ ποιος είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, σε καμία περίπτωση. 
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ΜΥΛΩΝΑΣ: Εκπροσωπούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καμία περίπτωση. Οταν υπάρχει προσωπικό έννομο 

συμφέρον, δεν μπορείτε να μιλάτε. Σας παρακαλώ, όχι. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Μυλωνά, σας παρακαλώ πολύ.  Με όλη την 

συμπάθεια, δεν επιτρέπεται.  

ΜΥΛΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά αυτό που κάνετε 

είναι τουλάχιστον αγενές σε κάποιον που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος και πάρτε τον χαρακτηρισμό σας πίσω. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Δεν τον παίρνω γιατί είναι αγενέστατο. Δεν υπάρχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είστε ειδικός επί του θέματος, ευχαρίστως να μιλήσετε. Αυτήν 

τη στιγμή ομολογείτε ο ίδιος ότι δεν είστε. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Εγινα ειδικός γιατί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν και υπάρχει και προσωπικό έννομο συμφέρον. Σας 

παρακαλώ.  

ΜΥΛΩΝΑΣ:  .. το Δημοτικό Συμβούλιο και όλος ο Δήμος Αυλώνας το ξέρει το 

θέμα. Ο πρώην Δήμος Αυλώνα και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαστε δικαστήριο εμείς εδώ κ.Μυλωνά όμως. Κάνετε 

κάποιο λάθος εδώ πέρα. Σας παρακαλώ. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Και είναι, είναι πολύ άστοχο αυτό να μη μ' αφήσετε να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 
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ΜΥΛΩΝΑΣ: Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει αλλά να ξέρετε ότι αυτός δεν 

είναι τρόπος συμπεριφοράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Μυλωνά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση σας είναι .. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση σας είναι, τα φωτοβολταϊκά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, οι 

συνάδελφοι το .. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Αφήστε με να πω αυτό που θέλω. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ολοι οι κάτοικοι του Αυλώνα τότε έχουνε προσωπικό θέμα 

κ.Δήμαρχε.  

ΜΥΛΩΝΑΣ: Αφήστε με να πω αυτό που θέλω. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι κάτοικος του Αυλώνα. Δεν μπορούμε να ακούσουμε έναν 

κάτοικο του Αυλώνα να πει την άποψη του;  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Βαρνάβα είπε ότι έχουμε έναν περιβαλλοντολόγο και έναν 

επιστήμονα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν ήτανε Δημοτικός Σύμβουλος κα Στεργίου θα μιλούσε τώρα 

αυτήν τη στιγμή; Σοβαρά μιλάτε; Σοβαρά μιλάτε; 

 ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Μια ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Διαμερίσματος την γράψατε 

στα παλαιότερα των υποδημάτων σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γράφουμε τίποτα κ.Μυλωνά. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε, πότε τη γράψαμε; Πότε τη γράψαμε;  

ΜΥΛΩΝΑΣ: Μια ομόφωνη. Ποιος Δημοτικός Σύμβουλος από τον Αυλώνα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε κ.Μυλωνά τη γράψαμε στα παλιά μας τα παπούτσια; 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Αφού δεν ξέρετε τίποτα για τα φωτοβολταϊκά τι κάνατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γράψαμε την απόφαση επειδή είπαμε να ενημερωθούμε 

καλύτερα; 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Από τον Μάιο είναι η απόφαση και λέτε τώρα να ενημερωθείτε 

γιατί δεν ξέρετε. Από τον Μάιο είναι η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Από 

τον Μάιο σας έχουμε ζητήσει να μας πείτε τι συμβαίνει και μας λέτε τώρα ότι 

δεν ξέρουμε. Σοβαρολογείτε; Δεν ξέρετε το θέμα; Μετά από 5 μήνες; Θα μας 

βγάλετε δηλαδή στα κάγκελα να αυτοδικήσουμε για να μας λέτε, δεν ξέρουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Μυλωνά. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Σοβαρολογείτε; Και μου λέτε ότι δεν έχω λόγο; Ευχαριστώ πολύ 

κύριοι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα, κ.Λέκκα, σας παρακαλώ, μη με υποκαθιστάτε 

επιτέλους. Σας παρακαλώ. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Πάρα πολύ συγκεκριμένα σας δίνω, πολύ συγκεκριμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν συνάδελφοι που πρέπει να .. 

ΜΥΛΩΝΑΣ: Την πολιτική σας απόφαση για το τι ανάπτυξη θέλετε στον 

Ωρωπό. Τίποτα άλλο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ.Μυλωνά, δεχθήκαμε τις παρατηρήσεις σας.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνετε; Να πάτε .. ;  

 Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με τη λογική αυτή το θέμα σήμερα που 

κουβεντιάζουμε, επί της διαδικασίας, δεν υπάρχουν ειδικοί αγορητές. Πρότεινε 

κάποιος ειδικό αγορητή εδώ πέρα; Πρότεινε κάποιος; Με συγχωρείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέχθηκε το Σώμα να μιλήσει κάποιος ..  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: 'Η θα μιλήσουν όλοι τότε ή δε θα μιλήσει κανείς. Συγνώμη κιόλας. 

'Η θα μιλήσουν όλοι ή δε θα μιλήσει κανείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε όλοι; Δηλαδή;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οσοι θέλουν να πάρουν το λόγο θα μιλήσουνε. Από τη στιγμή 

που δεν έχει προταθεί από καμία παράταξη κάποιος ειδικός αγορητής, δεν 

νομιμοποιείται κανείς να μιλήσει. Αυτό δε συμβαίνει; 'Η θα πει το Προεδρείο θα 

μιλήσουν όλοι, όλοι, ή θα πει, δε μιλάει κανείς. Οποιος θέλει να φέρει ειδικό 

αγορητή σήμερα εδώ πέρα, θα δώσει το λόγο το δικό του και θα μιλήσει ο 

ειδικός αγορητής του. Επιστήμονες, πεφωτισμένους, τελευταία στιγμή να 

έρθουν να κουβεντιάσουν στα Δημοτικά Συμβούλια χωρίς να ξέρει το 

Προεδρείο και χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εγώ δεν το 

δέχομαι και δεν το εγκρίνω κιόλας και στη λογική αυτή, όλοι ίδιοι είναι, ή θα 

μιλήσουν όλοι ή δε θα μιλήσει κανείς. Ετσι είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Βλέπετε τι θέματα 

δημιουργούνται.  

 Λοιπόν, κ.Βλάχο, έχετε το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό κα Βαρνάβα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δε θα 

υποκαταστήσετε το Προεδρείο. Σας παρακαλώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν το υποκαθιστώ, αλλά το ζήτησα προηγουμένως, έγινε 

αποδεκτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έγινε απ' ότι βλέπετε αποδεκτό και δημιουργούνται 

προβλήματα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη από έναν δεν έγινε αποδεκτό αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας είπατε να μιλήσει κάποιος ειδικός επιστήμων να 

ενημερωθούμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτό είπα. Εδώ είναι ο άνθρωπος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μας φέρατε απέναντι με κάποιον κύριο ο οποίος μπορεί να 

έχει απόλυτα δίκιο .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, εγώ τον κύριο δεν τον ξέρω. Εγώ γι' αυτόν τον κύριο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα, ευχαριστούμε πολύ. 

 Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Επειδή έχει γίνει παρεξήγηση .. Οχι, εγώ δεν έχω 

καμία σχέση με τον κύριο που μίλησε προηγουμένως, ούτε τον πρότεινα. Για 

επιστήμονα που πρότεινα, έχω εδώ δίπλα μου και είχατε πει να τον ακούσουμε. 

Λοιπόν, αντί να τον ακούσουμε, ακούσαμε κάτι άλλο. Δε νομίζω ότι ισχύει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, όχι, όχι, δε γίνεται. Λοιπόν, δε φταίω εγώ αν δώσατε το λόγο 

εκεί που δεν τον είχα ζητήσει. Οχι, δε θα σας επιτρέψω, όπως εσείς δε μου 

επιτρέπετε να μιλήσω. Οταν κάτι προηγουμένως το είχαμε συζητήσει και 
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είπατε, ναι, να μιλήσει ένας ειδικός και είπαμε να μιλήσει στο τέλος και κρατάμε 

.. Οχι, κύριε, όχι Δήμαρχε, εγώ δεν έφερα τον κύριο, ούτε τον ξέρω. Εσείς 

δώσατε το λόγο Πρόεδρε σε κάποιον δημότη να μιλήσει. Ετσι; Λοιπόν, να τα 

ξεχωρίσουμε τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από λαϊκισμό και από την μπάλα στην εξέδρα είμαστε όλοι μέτρ 

του είδους. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, όχι, εγώ δε λαϊκίζω, δε λαϊκίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι και εγώ σας παρακαλώ. Και εγώ μόλις έδωσα και το χρόνο 

μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα μιλήσει κανείς εκτός των Δημοτικών Συμβούλων. 5 λεπτά 

διάλειμμα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εσείς το είπατε προηγουμένως.  

 

 5 λεπτά διάλειμμα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο τον έχει ο κ.Βλάχος. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θα ήθελα το εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Καθίστε λίγο κ.Φοργιάρη. 

 Ορίστε κ.Ανυφαντή. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επειδή είπατε πριν να μη μιλήσει κανείς για το συγκεκριμένο 

θέμα, αλλά επειδή είμαι από τους Συμβούλους τους Δημοτικούς που είμαι 

απληροφόρητος και ανημέρωτος για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως ήρθε 

από την αντιπολίτευση, χωρίς εισήγηση, χωρίς τίποτα. Θα ήθελα προσωπικά 
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σαν χάρη το ζητάω, επειδή είναι εδώ ο κ.Θεοδωρίδης και επειδή είναι ειδικός 

στο θέμα, ζητάω σαν χάρη για μια έστω σύντομη και γρήγορη πληροφόρηση, 

να μας πει 5 λεπτά γιατί είναι το αντικείμενο του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, 5 λεπτά είναι .. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: 2 λεπτά τουλάχιστον, το χρόνο το δικό μου να χρησιμοποιήσει 

ο άνθρωπος αυτός. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και το χρόνο της κας Βαρνάβας άμα .. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει αντίρρηση το Προεδρείο. Εντάξει, κ.Θεοδωρίδη έχετε 

δει που εστιάζεται το θέμα, ποια είναι η, ας το πούμε έτσι, η αμφιβολία που 

έχουμε όλοι, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, να το πω έτσι, για την πρόταση και 

του κ.Δέδε και του κ.Καλύβα. Πάνω εκεί θα ήθελα να εστιάσετε να 

ενημερωθούν και οι συνάδελφοι. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Οχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δε θέλω να εμπλακώ 

σε αυτήν τη συζήτηση. Αυτό που θέλω να ενημερώσω είναι, απ' ότι κατάλαβα, 

ότι, απ' ότι άκουσα από πολλούς, δεν ξέρουν ακριβώς τι πάει να πει 

φωτοβολταϊκό πάρκο ή φωτοβολταϊκή μονάδα, τι είναι το δεκάρι, τι είναι το 

φωτοβολταϊκό στη στέγη, τι είναι κάτω στο δάπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν είναι αυτή η διαδικασία τώρα, ο τρόπος 

λειτουργίας...  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Το θέμα είναι πως θα ψηφίσουμε Δήμαρχε. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Δεν κατάλαβα. Τι θέλετε; Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι 

συγκεκριμένα για το δικό σας θέμα, γιατί δεν το γνωρίζω, δηλαδή δεν ξέρω 

λεπτομέρειες. Τώρα ήρθα εδώ πέρα, δεν γνώριζω το θέμα, δεν μπορώ να σας 
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πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που ξέρω είναι, γιατί άκουσα και τον κ.Δήμαρχο 

να λέει ότι δε γνωρίζω τι είναι φωτοβολταϊκό ή τι είναι φωτοβολταϊκό πάρκο. 

Λοιπόν, τα φωτοβολταϊκά πρώτα πρώτα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Θεοδωρίδη, σε παρακαλώ τώρα. Λέγονται κάποια 

πράγματα εδώ πέρα και επαναλαμβάνονται με άλλη έννοια και με άλλη εικόνα. 

Μπείτε στο τι μπορείτε να προσφέρετε σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το τι 

ξέρει ο καθένας μας, είναι άλλο θέμα. Εγώ όταν είπα δε γνωρίζω για το 

φωτοβολταϊκό γενικώς, είπα ότι ήρθα εδώ χωρίς να διαβάσω, χωρίς να 

ενημερωθώ. Μου λείπουνε κάποια στοιχεία για να πάρω μια πολιτική απόφαση. 

Αυτό εννοούσα, δε γνωρίζω. Επειδή ήμουνα στη φυσική όταν έδωσα στην 

Ιατρική Αθηνών, έγραψα 20 στις Πανελλήνιες, 20, είναι από τα μοναδικά 

εικοσάρια στην Ελλάδα, στις Πανελλήνιες στην Ιατρική Αθηνών. Μην με 

προσβάλλετε ότι δεν ξέρω τι σημαίνει φωτοβολταϊκό. Αλλο η πολιτική 

απόφαση, άλλο η γνώση. Να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες τώρα να 

αναλύουμε τα θέματα .. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Εγώ πάντως δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν, ούτε εσάς 

κ.Δήμαρχε. Αν με καταλάβατε λάθος, εντάξει, τι να σας πω. Αυτό που θέλω να 

σας πω, είναι ότι εδώ υπάρχει μάλλον μια, ένα πρόβλημα, αν επιτρέπονται 

μεγάλες μονάδες δίπλα σε κατοικίες. Κατάλαβα σωστά περίπου; Εντάξει, αυτό 

το πρόβλημα υφίσταται και στο εξωτερικό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Ναι, για πάρκα. Μιλάμε για πάρκο αλλά υπάρχει και μονάδα. 

Οπως είπαμε, εγώ δε θέλω να μπω στην πολιτική σας συζήτηση. Αυτό που 

θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα μόνο στο Δήμο Ωρωπού. Υπάρχει 

και στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει και στο εξωτερικό, διότι είτε 

αφορά φωτοβολταϊκά, είτε και την αιολική ενέργεια, υπάρχουν πάρα πολλοί 

άνθρωποι που λένε, δε θέλω να έχω ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο, ένα σωρό πάνελ 
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δίπλα στο σπίτι μου, παρόλο που δεν ρυπαίνουν. Δεν είναι, δεν μας 

επηρεάζουν στην υγεία μας, τα φωτοβολταϊκά, μιλάω για τα φωτοβολταϊκά, όχι 

για την αιολική ενέργεια, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος σου λέει, αυτά που 

βλέπω δίπλα μου, αυτά αντανακλάνε τον ήλιο, όταν βγω στο παράθυρο θέλω 

να δω πρασινάδα, θέλω να δω δέντρο, δε θέλω να δω αυτά τα πράγματα. Είναι 

λογικό. Στο εξωτερικό και αυτό δηλαδή να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει το 

πρόβλημα και γίνονται ως εξής: υπάρχουνε κάτι, εκεί πέρα γίνονται κάτι πάρκα 

και λένε, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα και θα 

βάζουμε αυτά τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου.  

 Από την ώρα που υπάρχουνε αυτά τα σπίτια, βάζουμε, πάρουμε 

παραδείγματος χάρη και ενισχύονται και από τις τράπεζες, παίρνουνε δάνεια, 

παίρνουνε 50 μονάδες παραδείγματος χάρη και σου λένε, αυτά τα 50 σπίτια 

είναι ένα πάρκο, αυτά θα τα βάλουμε πάνω σ' αυτά τα σπίτια, βγάζουνε 10, 12, 

άλλα βγάζουν επτάρια, θα τα ενισχύσουμε όλα αυτά τα πράγματα και αυτά θα 

δίνουνε αυτή την.. που παράγουνε στη ΔΕΗ και θα παίρνουνε αυτοί οι 

ιδιοκτήτες δηλαδή που θα .. αυτό το αυτό, θα πάρουν ένα δάνειο, θα είναι 

μακροπρόθεσμο, θα είναι χαμηλότοκο και έτσι δηλαδή ξεκινήσανε έξω και 

ησυχάσανε κάπως τα πράγματα, αυτά που καταλαβαίνω υπάρχουν και εδώ 

πέρα.  

 Αυτά θα μπορούσανε να γίνουνε και στο Δήμο Ωρωπού. Δηλαδή ο 

Δήμος να πάει να βρει μια συνοικία, του Αγ.Κωνσταντίνου ή όπως τους λένε 

όλους εκεί πέρα, και να πει, ψάχνουμε εδώ πέρα ιδιοκτήτες, που θέλουνε να 

προσφέρουνε, να μπούνε σε αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Εσύ έχεις μια 

στέγη, εσύ μπορείς να κάνεις αυτό, εσύ δεν μπορείς κλπ. Αυτά τα πράγματα 

μπορούν να γίνουνε. Αυτό ήτανε που θέλω να σας προτείνω, δηλαδή είναι μια 

πρόταση. Παραπάνω δεν είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Θεοδωρίδη. 
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 Να συνεχίσουμε με τον κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν θα συμφωνήσω με κάποιους 

συναδέλφους μου και ιδιαίτερα με το Δήμαρχο γιατί το σχετικό, υπάρχει 

σχετικό πρόβλημα στο τι συμβαίνει και ποιο είναι το πρόβλημα και τι θέλουμε 

να κάνουμε και τι λύση θα προσπαθήσουμε να δώσουμε. Η πρόταση μου και 

σε μένα είναι ότι για ποιους λόγους δε.... Πρέπει να καταλήξουμε σε ορισμένα 

πράγματα πριν πάρουμε απόφαση. Για ποιους λόγους δεν πρέπει να υπάρχει 

φωτοβολταϊκό μέσα σε εντός οικισμού ή εκτός οικισμού. Μας ενοχλεί κάτι, 

είναι περιβαλλοντολογικά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο επιστήμονας εδώ πέρα 

μας είπε, όχι και στο βαθμό που γνωρίζω και εγώ τουλάχιστον, όσο έχω 

ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι περιβαλλοντολογικά τα 

φωτοβολταϊκά δεν έχουνε κάποιο πρόβλημα, δεν επιβαρύνουνε την υγεία μας 

ή το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα όμως για ορισμένα πράγματα μπαίνουνε και 

διάφοροι άλλοι παράγοντες. Υπάρχει ο ένας, ο επιστημονικός, το τι εστί 

φωτοβολταϊκό και το τι κάνει και τι μας φέρνει και ένας άλλος παράγοντας που 

έχει να κάνει, που είναι πολεοδομικός. Εάν είναι εκεί που είναι τι επιπτώσεις 

έχει στο περιβάλλον, είτε αυτό είναι κάτι που μας αρέσει, είτε είναι κάτι που δε 

μας αρέσει.  

 Η πρόταση μου προς το Προεδρείο είναι, να αναβληθεί το θέμα, να 

ξανάρθουμε την επόμενη φορά να το συζητήσουμε, να το δούμε φυσικά 

ευαίσθητα αλλά συγχρόνως να μιλήσουμε και αν είναι να φέρουμε και 

κάποιους, το είπε και ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χασιώτης, κάποιον ειδικό, 

δύο, τρεις, να ζητήσουμε, να ψάξουμε και εμείς για να το δούμε περισσότερο 

το θέμα. Πιστεύω, έτσι, με μια εισήγηση η οποία ήρθε 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η 

συνεδρίαση, δε νομίζω ότι μπορούμε να αποφασίσουμε, επαναλαμβάνω, για 

ένα θέμα που είναι και επιστημονικό συγχρόνως αλλά και περιβαλλοντολογικό, 

αλλά και πολεοδομικό. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

112 

 Ευχαριστώ.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω για 2 λεπτά το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Γιατί εδώ πέρα μιλάμε, μιλάμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Τώρα διαφωνείτε, εντάξει, το ξέρω, αλλά εισηγητής 

είστε, θα επανέλθετε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Θέλω ένα λεπτό, ένα λεπτό, εισήγηση κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει.  

 Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ κατ' αρχήν συμφωνώ με την Αννα την Στεργίου. Τα 

φωτοβολταϊκά φυτρώνουνε, άμα πάτε μια βόλτα στον Αυλώνα και διασχίσετε 

τους περιμετρικούς δρόμους το ένα χωράφι πίσω από το άλλο γίνεται, γεμίζει 

με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ο,τι είναι να κάνουμε, να το κάνουμε γρήγορα και 

συμφωνώ με την Αννα, δηλαδή προσοχή στην εν δυνάμει καλλιεργήσιμη γη το 

οποίο ο Νόμος το θέτει σαν προϋπόθεση. Δηλαδή θα βάλουμε φωτοβολταϊκό 

αν η γη δεν είναι εν δυνάμει καλλιεργήσιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ποσοστά καλύπτει και στην καλλιεργήσιμη. Γι' αυτό 

λέω...  

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν ξέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ελλειπή γνώση είναι αμάθεια τελικά.  

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρότατο θέμα 

και είναι θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Προτείνω να γίνει μια συζήτηση και να κληθούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών 
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και Δημοτικών Κοινοτήτων να συζητήσουμε το θέμα, να πάρουμε και αυτωνών 

τις απόψεις και να φέρουμε την τελική  εισήγηση στο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. Με συγχωρείτε κ.Πέππα, ναι, έχετε δίκιο. Εχετε 

δίκιο. Εχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Πραγματικά το πρόβλημα που 

ανακύπτει ύστερα και από τις εισηγήσεις των συναδέλφων είναι το μέλλον του 

Δήμου Ωρωπού όσον αφορά την αισθητική πλευρά των πραγμάτων και φυσικά 

την εξέλιξη της τεχνολογίας, που σ' αυτό δεν μπορούμε να αντισταθούμε και 

δεν μπορούμε εμείς να πάμε πίσω. Τα φωτοβολταϊκά πραγματικά είναι η 

εξέλιξη. Είναι το μέλλον της ενέργειας, είναι η οικονομία και σίγουρα όλα τα 

σπίτια και όλα τα κτήματα τα οποία υπάρχουνε θα καταλήξουνε εκεί. Θέλω να 

αναφέρω ένα παράδειγμα. Μια φωτοβολταϊκή φάρμα εκτός σχεδίου ή εντός 

οικισμού. Δηλαδή, ένα κτήμα 4 στρεμμάτων, μια μικρή, ένα μικρό σπίτι, δίπλα 

υπάρχει καλλιέργεια για μικρή φάρμα ζώων και πιο δίπλα 10 τετραγωνικά, 20 

τετραγωνικά, κύριε καθηγητά, αν με ακούτε, που μπορει να φτιάξει πάλι μια 

μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών. Αρα και αυτό είναι στην ανάπτυξη και στην 

εξέλιξη της σύγχρονης κατοικίας και της σύγχρονης φάρμας.  

 Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και γι' αυτό και εγώ προτείνω, ύστερα από 

διαβούλευση και από εισηγήσεις που θα κάνουμε, θα το ξαναφέρουμε το θέμα 

και να το συζητήσουμε με πιο σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενισχύσω λίγο την άποψη ότι πιθανώς να πάρουμε μια 

απόφαση χωρίς να λάβουμε υπ' όψη μας όλους τους παράγοντες και τις 

προϋποθέσεις. Ο κ.Μυλωνάς που έφυγε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. Είπε μια κουβέντα, ότι θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξη του 

τόπου, παρόλο που αν έχει προσωπικό ή όχι πρόβλημα, μίλησε σωστά, ότι θα 

πρέπει να ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα, αυτό, σας δικαιώνω, ότι θα .. Δεν τον ξέρω τον κύριο.  Θα 

πρέπει να δούμε την ανάπτυξη του τόπου. Δηλαδή, εκτός ζώνης δεν 

υπάρχουνε τεράστιες περιοχές που πιθανώς εμείς να αποφασίσουμε εκεί  να 

κάνουμε κάτι άλλο από φωτοβολταϊκά; Δεν είναι κάποιο ερώτημα και αυτό 

σοβαρό που θα πρέπει να αναρωτηθούμε στην πρόταση μας ή στην εισήγηση 

μας, την ανάπτυξη του τόπου, όπως είπε ο κ.Μυλωνάς; 'Η αν έχουμε όραμα 

στον τόπο μας στον Αυλώνα που έχει τεράστιες εκτάσεις τι θα κάνουμε σε ένα 

τεράστιο κομμάτι εκεί να πάρουμε σαν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να 

μην αφήσουμε να γίνουν φωτοβολταϊκά γιατί προσβλέπουμε σε κάτι άλλο πιο 

υψηλό; Τίθονται ερωτήματα επομένως. Ας αναβάλλουμε το θέμα και να το 

φέρουμε με σκέψη, με λογισμό και με όραμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν έχει φυσικά αντίρρηση ο κ.Καλύβας ή ψηφίζουμε την 

εισήγηση του ή ψηφίζουμε την εισήγηση σας κ.Καλύβα ή αναβάλλουμε το 

θέμα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, επειδή ανέφερα .. Οχι, όχι, απλά θέλω να αναφέρω μερικά 

πράγματα γιατί πραγματικά θα πρέπει να πω ότι η εισήγηση πραγματικά ήρθε 

τελευταία στιγμή, κύριοι συνάδελφοι, όμως μην κρυβόμαστε πίσω από τα 

δάχτυλα μας, έχουμε φέρει εδώ πέρα τελευταία στιγμή πολύ πιο σοβαρά 

θέματα και έχουμε αποφασίσει και όταν μου λέτε ότι το φέραμε τελευταία 

στιγμή, αυτό για μένα το θεωρώ άδικο, να μην πω κάτι άλλο. Συγκρατούμαι και 

λέω άδικο. Λοιπόν, πάμε να αποφασίσουμε όχι γενικώς για όλο το Δήμο τι θα 

γίνει, μιλάμε για τα εντός ζώνης παιδιά, αυτό θέλει προσοχή. Για τα 500 μέτρα 

μιλάμε. Ο Αυλώνας είναι έτοιμος να κάνει σχέδιο πόλης από το '49. 
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Παιδευόμαστε πως το λένε 60 χρόνια, παραπάνω από 60 χρόνια, να κάνουμε 

σχέδιο πόλης, επέκταση σχεδίου πόλεως. Μιλάμε γι' αυτά τα 500 μέτρα, τα 

ρημάδια 500 μέτρα εντός ζώνης. Δεν παίρνουμε απόφαση αν θα γίνει στο 

βουνό ή στο λαγκάδι. Ο Αυλώνας έχει 100.000 στρέμματα. Φυσικά, όπως είπε 

ο κ.Δήμαρχος, μπορούμε να πάρουμε απόφαση να πούμε ότι εκεί θα γίνουνε, 

αλλά εγώ το είπα εξ αρχής, μιλάμε για τα εντός ζώνης, τα 500 μέτρα γύρω 

γύρω από το σχέδιο πόλης, που δυστυχώς ο Νόμος, το κενό Νόμου που 

ανέφερα, δε λέει, δεν το εξαιρεί.  

 Σου δίνει τη δυνατότητα στα εντός ζώνης να βγάζεις άδεια, στρεμματική 

άδεια 2 στρεμμάτων, ανάλογα τέλος πάντων, αλλά σε πιάνει για εκτός σχεδίου 

και πάει και σου βάζει 100 κιλοβάτ, 4 στρέμματα δηλαδή, και δεν υπάρχει μόνο 

μια άδεια, υπάρχουν αρκετές άδειες περιμετρικά και αύριο που θα πάμε να 

βγάλουμε το σχέδιο πόλης εμείς, ο Δήμος του Ωρωπού, που αυτό είναι 

ανάπτυξη, θα σταματήσει γιατί θα βαράμε πάνω σε μια επιχείρηση. Τα 100 

κιλοβάτ είναι επιχείρηση για τον άλλον. Θα πάμε να βγάλουμε δρόμο ή πλατεία 

και δε θα μπορούμε και θα σταματήσει το σχέδιο πόλης. Γι' αυτό πρέπει να 

πάρουμε απόφαση. Δεν είναι του ποδαριού. Μη σας φαίνονται του ποδαριού 

αυτά που σας είπα. Οσο πιο γρήγορα σταματήσουμε τα εντός ζώνης, τόσο 

καλό θα κάνει όχι για τον Αυλώνα μόνο, αύριο το πρωί μπορεί να πάει στον 

Σαραντάρι, πως λέγεται εδώ η περιοχή. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Συμβαίνει στο Μαρκόπουλο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μην κοιτάτε που ακόμα στο Σαραντάρι έχει ακουστικά μεγάλη αξία 

και δεν πλησιάζουνε, σε λίγο θα πλησιάζουνε και εκεί. Στο Μαρκόπουλο 

κατεβαίνοντας, υπάρχει. Στο Συκάμινο κατεβαίνοντας αριστερά, υπάρχει. 

Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Μπράβο. Θα έρθουν σε όλους, θα έρθουν σε όλους. Πίσω από το 

Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού, όπως λέει ο κ.Γιασημάκης. Μιλάμε για τα εντός 

οικισμού, εντός ζώνης. Μην μπερδευόμαστε. Αυτή την απόφαση καλούμαστε 

να πάρουμε, για να σταματήσουνε χθες, όχι αύριο. Εάν περιμένουμε και 

αναβάλλουμε τα θέματα έτσι θα γεμίσουνε το συγκεκριμένο .. Στη 

συγκεκριμένη περιοχή είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Είναι έτοιμο και αν ξεκινήσει 

ένα, γιατί τα υπόλοιπα να σταματήσουνε; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως κ.Καλύβα η συζήτηση του θέματος δε θα είναι στο 

απώτερο μέλλον, αλλά το συντομότερο δυνατόν και αν αναβληθεί το θέμα δε 

θα έχουμε και πρόβλημα με τον κανονισμό να το φέρουμε μετά από 2 μήνες. 

Εάν δηλαδή η εισήγηση, λέω, ότι δεν περάσει, εντάξει, έχουμε και αυτό το 

κόλλημα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γι' αυτό, πρέπει μετά από 2 μήνες να ξανάρθει το θέμα. Γι' 

αυτό λέω εάν, επειδή βλέπω και εγώ είμαι μέσα στους ανασφαλείς 

συναδέλφους, δεν το κάνω πολιτικά και ο ομιλών έχει πρόβλημα με τα 

φωτοβολταϊκά.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δεν επηρεάζει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το πρόβλημα είναι καθαρά αισθητικό. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Οχι, όχι, όχι, δεν είναι αισθητικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και αισθητικό.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Στον Αυλώνα είναι καθαρά σχέδιο πόλης. Σας μιλάω ειλικρινά. Από 

το '49 δεν έχουνε κάνει σχέδιο πόλης. Αυτό το συγκεκριμένο είναι 25 μέτρα 

από το τελευταίο σχέδιο πόλης. Δεν είναι θέμα αισθητικό μόνο. Γιατί τα μεγάλα 
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κιλοβάτ είναι, αυτό το συγκεκριμένο είναι 3- 4 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά 

τώρα, κάπου εκεί είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας τώρα ..  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Πέππα, το σχέδιο πόλης όταν γίνεται, όταν γίνεται, είναι 

προς όφελος σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα, μην επανερχόμαστε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Προς όφελος σου. Είναι κρίμα να το λες εσύ αυτό. Το ανοιχτό 

μυαλό .. Είναι κρίμα να το λες εσύ αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα, να το αναβάλλουμε το θέμα; Να μην πάμε σε 

ψηφοφορία;  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ σας λέω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν πάει μετά 2 μήνες αν αναβληθεί.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το επόμενο Δ.Σ. Αναβάλλεται λοιπόν το θέμα. 

  

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Συζήτηση επί του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων 

του Δήμου Ωρωπού. 

 

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



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

118 

 Κύριε Γιαμαρέλο, θέλετε να πείτε δύο λόγια; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να πω κ.Πρόεδρε. Ελπίζω ότι έχετε όλοι την εισήγηση. Θα 

σταθώ σε μερικά σημεία. Πιστεύω ότι είναι μια καινοτόμος και πρωτοποριακή 

ιδέα και εκτιμούμε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση σε 

όλους τους "Καλλικράτειους" Δήμους της χώρας. Ο θεσμός αυτός αποτελεί 

συνέχεια και επέκταση του πολύ επιτυχημένου θεσμού της Βουλής των 

Εφήβων από τον οποίον άλλωστε αντλεί και την έμπνευση του. Ο σκοπός 

αυτής της ιδέας είναι να δοθεί στους εφήβους του Δήμου Ωρωπού η ευκαιρία 

να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και 

τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα που αφορούν την Τοπική ή Δημοτική 

Κοινότητα από την οποία προέρχονται, το Δήμο Ωρωπού, τη χώρα, το μέλλον 

τους. Οι εισηγήσεις των εφήβων θα δώσουν το έναυσμα στα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου κάποιες από τις ιδέες και προτάσεις τους να φέρουν 

προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Οι έφηβοι που θα πάρουν, θα λάβουν μέρος, είναι απόφοιτοι της 1ης, 

2ας και 3ης τάξης των δημόσιων ή ιδιωτικών Λυκείων ή άλλων ομοιόβαθμων 

σχολών του Δήμου Ωρωπού. Στο θεσμό αυτό μπορούν να λάβουν μέρος και οι 

μαθητές Λυκείων ή ομοιόβαθμων σχολών εκτός των ορίων του Δήμου 

Ωρωπού, στα οποία όμως φοιτούν μαθητές προερχόμενοι από Τοπική ή 

Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ωρωπού. Κριτήριο για τη συμμετοχή τους 

αποτελεί η σχολική τους επίδοση, η βαθμολογία τους δηλαδή, και ο τόπος από 

τον οποίον προέρχονται, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Ο αριθμός των 

εφήβων, των συμμετεχόντων σ' αυτόν τον θεσμό, είναι ίσος με τον αριθμό 

των Δημοτικών Συμβούλων που εκλέγει ο Δήμος Ωρωπού. Σήμερα, με τα 

σημερινά δεδομένα έχουμε 41 Συμβούλους. Κάθε Τοπική ή Δημοτική 

Κοινότητα αποστέλνει τόσους Συμβούλους Εφήβους όσους εκλέγει Δημοτικούς 

Συμβούλους.  
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 Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, οι Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες που συγκροτούν το Δήμο Ωρωπού αποστέλλουν στον θεσμό αυτό, 

στο Συμβούλιο των Εφήβων, ο πρώην Δήμος Ωρωπίων, 11, ο πρώην Δήμος 

Αυλώνα, 6, εδώ έχω κάνει ένα λάθος, ο πρώην Δήμος Καλάμου, 7, η Δημοτική 

Κοινότητα Μαρκοπούλου 5, η Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου 3, η Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών 3, η Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου 2, η Τοπική Κοινότητα 

Μαλακάσας 2 και η Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου, 2. Το Συμβούλιο θα 

συνεδριάζει εδώ που συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χρόνος 

τοποθετείται στο διάστημα μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Φώτων, το τριήμερο 3 - 

5 Ιανουαρίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να σας διακόψω λιγάκι κ.Γιαμαρέλο; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς το χρονικό διάστημα αυτό συμπίπτει και με τις 

διακοπές των μαθητών και είναι χρονικό διάστημα στις οποίες είναι γιορτές 

οικογενειακές για όλους μας και ταυτόχρονα είναι και έντονο όσον αφορά την 

δραστηριότητα του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο 

λέτε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 3 - 5; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχουμε ίσως εκλογές Προεδρείου κλπ., Αντιδήμαρχοι, δεν 

ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα, Ποιότητα Ζωής, ποιότητα, όπως έλεγε και κάποιος 

Πρωθυπουργός .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να πω όμως, επειδή είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιπροτείνω, αν μου επιτρέπετε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. το τελευταίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο του Ιανουναρίου 

που συνήθως συμπίπτει και με την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Παρασκευή 

απόγευμα που δεν έχουν τα παιδιά σχολείο, Σαββάτο, Κυριακή. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θέλω όμως να λάβετε υπ' όψη σας ότι οι απόφοιτοι της 3ης 

Λυκείου είναι φοιτητές. Θα είναι φοιτητές. Την περίοδο των διακοπών μπορούν 

να συμμετέχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Να μην βάλουμε φοιτητές, να βάλουμε εν ενεργεία 

μαθητές της 3ης Λυκείου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λέμε τους απόφοιτους της 3ης τάξεως του Λυκείου. Αυτοί θα 

είναι τον Γενάρη φοιτητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα και στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλή των Εφήβων στο 

Κοινοβούλιο το Ελληνικό, δεν έχει φοιτητές, έχει μαθητές εν ενεργεία της 3ης 

Λυκείου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, η Βουλή των Εφήβων έχει μαθητές της 2ας Λυκείου, αλλά 

εγώ δεν έχω αντιγράψει ακριβώς αυτό που ισχύει για την Βουλή των Εφήβων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εδώ προτείνω αυτό. Τώρα αν δεν το θέλετε, άλλη υπόθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δύσκολο να μαζέψουμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πάντως η περίοδος που προτείνω, είναι μια περίοδος που οι 

φοιτητές αυτοί βρίσκονται εδώ, στα σπίτια τους, οι περισσότεροι τουλάχιστον 

και προσφέρονται, προσφέρεται το χρονικό αυτό διάστημα. Τώρα από εκεί και 

πέρα, ας αποφασίσει το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αποφασίσει το Σώμα, ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Δε νομίζω όμως ότι 3 - 5, που προτείνετε αυτό το 

διάστημα έχουμε τόση πολύ δουλειά. Ας κόψουνε τις πίτες οι σύλλογοι στις 7. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είναι θέμα κοπής πίτας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τι άλλο έχουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας λέω, έχει δραστηριότητες το ίδιο το Συμβούλιο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 3 Ιανουαρίου; Τι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τι έχει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πρώτη Κυριακή του χρόνου, είναι εκλογή Προεδρείου.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι πότε πέφτει.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά όσον αφορά τους φοιτητές, προσωπικά εγώ τουλάχιστον 

διαφωνώ, πρέπει να είναι μαθητές. Προσωπικά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας είπα είναι οι απόφοιτοι της 3ης Λυκείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και γιατί όχι οι μαθητές;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η Βουλή των Εφήβων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που θα είναι και εδώ δίπλα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η Βουλή των Εφήβων θέλει, έχει μέχρι την ηλικία των 20 

ετών. Λοιπόν, εγώ τους θεωρώ, θεωρώ χρήσιμη τη συμμετοχή αυτών των 

αποφοίτων της 3ης Λυκείου. Αν δεν το θεωρείτε, δεν έχω αντίρρηση. Ας 

αλλάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί δε θα είναι και έφηβοι βέβαια, έχουν κλείσει και τα 18 που 

λέτε. Δεν είναι έφηβοι. Αμα φέρουμε και φοιτητές εδώ πέρα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η Βουλή των Εφήβων δέχεται μέχρι 20.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφηβος μέχρι 20; Ναι, συνεχίστε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θέλετε να προχωρήσουμε; Μιλάμε λοιπόν ότι πρέπει να 

υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος, οι αρχηγοί όλων των 

παρατάξεων και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής β' βάθμιας εκπαίδευσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και Δημοτικό Σύμβουλο, εγώ θα πρόσθετα, που να ορίζει το 

Σώμα. Δηλαδή μη βγάζετε και τον εαυτό σας έξω εδώ.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, δεν τον βγάζω έξω αλλά δεν το θεωρώ και απαραίτητο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί όχι; Αφού εσείς εισηγείστε το θέμα, είστε ένα είδος 

Αντώνης .. πλέον εδώ τώρα. Μην αποστασιοποιείστε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, δεν αποστασιοποιούμαι, αλλά η ιδέα ήταν του Απόστολου 

Κακλαμάνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ έλεγα ποιος οργάνωνε την Βουλή των Εφήβων, ποιος ήταν 

ο εμψυχωτής και ο ενορχητρωτής της όλης υπόθεσης.   

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος ενθουσίαζε τους έφηβους.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν έχει σημασία τώρα, να μην κολλάμε εκεί κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κολλάμε, κολλάμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουμε ανάγκη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Να βοηθήσω, δε λέω όχι. Ευχαρίστως. Δεν 

έχω αντίρρηση. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε τώρα με άλλους ανθρώπους τη 

συζήτηση μας. Μιλάμε εδώ μετά για τον τρόπο και την διάρκεια των 

συνεδριάσεων, για την τήρηση των πρακτικών και την έκδοση ειδικού τόμου, 
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για τιμητικές διακρίσεις και ανταμοιβές. Αυτό είναι κάτι που εδώ θέλει κάποια 

συζήτηση. Λέμε ότι στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι απονέμουν στους εισηγητές εφήβους έγγραφη .. μνεία 

για τη συμμετοχή τους στο θεσμό που συνοδεύεται με διάφορα ωφελήματα 

ανταμοιβές. Λοιπόν, τέτοια ωφελήματα και ανταμοιβές είναι, 1) Η .. μνεία ως 

σημαντικό στοιχείο  στο βιογραφικό κάθε εφήβου και 2) Η προσαύξηση, η 

πριμοδότηση κατά 20% των μορίων που συγκεντρώνουν οι κάτοχοι της .. 

μνείας, όταν ως υποψήφιοι διεκδικούν οποιαδήποτε θέση προκηρύσσεται στο 

Δήμο Ωρωπού και έχουν τα από το Νόμο απαιτούμενα προσόντα. Η 

πριμοδότηση αυτή ισχύει για μια δεκαετία από της κτήσεως του τίτλου. Εδώ 

βέβαια υπάρχει κάτι που πρέπει να το κάνουμε, να προσπαθήσουμε αυτό να 

έρθει σε μια νομοθετική ρύθμιση. Να ρυθμιστεί νομοθετικά.  

 Εάν ο θεσμός αυτός με Νόμο του κράτους εφαρμοστεί σε όλους τους 

Δήμους της χώρας, τότε να ισχύει για όλους τους Δήμους και για όλες τις 

δημόσιες θέσεις που προκηρύσσονται. Μιλάμε για τη διαδικασία επιλογής των 

εφήβων. Να μην κουράζω το Σώμα, έχετε την εισήγηση, για την κατάρτηση 

του οριστικού καταλόγου, για την προετοιμασία των εισηγήσεων κλπ., για την 

οργάνωση τώρα και τον προγραμματισμό των Συμβουλίων. Εδώ είναι ο 

οργανωτική επιτροπή η οποία πρέπει να καταρτήσει το πρόγραμμα των 

συνεδριάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, την έγκαιρη σύνταξη 

εκτύπωσης και αποστολής προσκλήσεων στο Μητροπολίτη, Περιφερειάρχη, 

Υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών, όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας 

Αττικής και άλλους, την έκδοση καλαίσθητου προγράμματος που θα 

περιλαμβάνει την επίσημ έναρξη, τους προσκληθέντες, τις συνεδριάσεις, τα 

θέματα των εισηγήσεων και τους εισηγητές ανά ημέρα συνεδρίασης, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7. Την ευρεία προβολή της εκδήλωσης με κάθε 

προσφερόμενο μέσο ή τρόπο, την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του 
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Δήμου, Νομικά Πρόσωπα, Γραφείου Τύπου, εθελοντές και άλλους, την 

πρόσκληση για συνδρομή και προσφορά βοήθειας σε όλους τους Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και την πρόσκληση των εμπόρων και επιχειρηματιών της περιοχής 

για χορηγήσεις ή άλλες προσφορές.  

 Και η πρώτη εφαρμογή του θεσμού να γίνει 3 - 5 Ιανουαρίου, στην 

αίθουσα αυτήν εδώ, όπως προβλέπεται από την παρούσα εισήγηση. Τα 

χρονοδιαγράμματα της προετοιμασίας της εκδήλωσης δε θα τηρηθούν εκ των 

πραγμάτων με την πρώτη εφαρμογή με απόλυτη ακρίβεια. Εκτιμάται όμως αν 

κινηθούμε δραστήρια, επαρκεί ο χρόνος για την προετοιμασία και την 

πραγματοποίηση αυτού του κενοτόμου, πρωτοποριακού και πολλαπλώς 

ωφέλιμου θεσμού.  

 Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που θα ωφελήσει και 

τους νέους και τον τόπο μας και εμάς τους ίδιους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους. Θα δούμε πως βλέπει η νέα γενιά το μέλλον που εμείς 

ετοιμάζουμε γι' αυτους και τι απόψεις έχει. Επιπλέον, ο Δήμος μας θα 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό του πολιτικού πολιτισμού της χώρας μας και θα 

είναι πρωτοπόρος εάν το αποδεχτούμε. Δεν επιμένω και πάρα πολύ να το 

αποδεχθείτε ή όχι, αυτό είναι θέμα δικό σας, εγώ από πλευράς μου κάνω το 

καθήκον μου. Εάν αυτή η ιδέα είναι σωστή και εδώ να μην εφαρμοστεί, κάπου 

αλλού θα ευδοκιμήσει.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν. Ερωτήσεις; Ας κάνει την 

ερώτηση του ο κ.Κιούσης. Η κα Κοντογιάννη ερώτηση;  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν έχω καταλάβει μόνο ένα πράγμα. 

Ο έφηβος σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει σημασία, ποια Κοινότητα θα 
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εκπροσωπεί; Του σχολείου του ή αυτή που μένει; Και θα σας εξηγήσω τι 

εννοώ. Τα δικά μου παιδιά μένουν στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου, 

όμως πηγαίνουν σχολείο στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών. Ανήκουν στην 

Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου; Δεν είναι ξεκαθαρισμένο, πρέπει να το 

ξεκαθαρίσουμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι, είναι, από την Δημοτική Κοινότητα από την οποία 

προέρχονται. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ε βέβαια. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Που πάει σχολείο; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Η κατοικία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ε βέβαια.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα δηλαδή τότε μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα και σε παιδιά 

που μπορεί να είναι, να έχουν εδώ κατοικία αλλά να πηγαίνουν σε ένα σχολείο 

του Αγ.Στεφάνου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και αυτό προβλέπεται. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και αυτό προβλέπεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω 

κάτι. Είπατε για τη σχολική επίδοση των μαθητών που θα συμμετέχουν, ότι θα 

υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή κάποιοι μαθητές που δε θα έχουν υψηλό βαθμό, 
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δε θα μπορούν να συμμετέχουν; Ποιο είναι το όριο που μπαίνει στη 

βαθμολογία;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οπως αναφέρεται στην εισήγηση, καταρτίζεται ο τελικός 

κατάλογος, ο οριστικός κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη του όλες τις 

βαθμολογίες που έχουν αποστείλει οι λυκειάρχες στον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αυτοί οι κατάλογοι είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να 

περιλαμβάνουν, να ταξινομούν τους μαθητές σύμφωνα με την βαθμολογία που 

παίρνουν, αρχίζοντας από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη και ανάλογα 

με την Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα από την οποία προέρχεται ο κάθε 

μαθητής. Κατά συνέπεια θα επιλέγονται εκείνοι που έχουν την υψηλότερη 

βαθμολογία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και είναι για κάθε Τοπική Κοινότητα δεσμευτικός ο ορισμός. 

Συγνώμη, ο αριθμός. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση; Τοποθέτηση ή ερώτηση; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μια ερώτηση. Σε περίπτωση, επειδή θα πηγαίνουνε με βάση την 

επίδοση τους, εάν κάποια παιδιά δε θέλουνε απ' αυτά που είναι αριστούχα ή 

έχουν την υψηλότερη επίδοση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο επόμενος. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τι μπορεί να γίνεται;    

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα προβλέψουμε να καταλαμβάνει τη θέση ο επόμενος μέχρι 

ενός αριθμού βέβαια, μέχρι 3 άτομα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. 

Ο κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου, ο κ.Χασιώτης μου ζήτησε προηγουμένως, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Τσεκρεζής. Ναι, ναι. Ο κ.Κιούσης. Μου τη φυλάς συνέχεια. 

Ο κ.Λέκκας. Αλλος συνάδελφος; Η κα Βαρνάβα και ο ομιλών. Σας περιμένω και 

σας κ.Βασιλάκο. Θα προτείνω να αναλάβετε πράγματα.  

 Ξεκινάμε από τον κ.Τσάκωνα, συγνώμη, από την κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να 

ψηφιστεί η πρόταση του συναδέλφου. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται 

εδώ οι μαθητές, να ακούμε εμείς τις απόψεις τους και να μπορούμε να τις 

αποδεχόμαστε και να μας βοηθήσουνε και εμάς, εμάς λέμε τώρα, σε 

οποιουσδήποτε είναι αιρετοί στο μέλλον, είναι και ένας τρόπος ακόμα 

εκπαίδευσης στους δημοκρατικούς θεσμούς του τόπου μας και θα μάθουνε και 

για μας, εντάξει και για μας οπωσδήποτε είναι εκπαίδευση στους 

δημοκρατικούς θεσμούς, της ελευθερίας της έκφρασης, του σεβασμού των 

απόψεων των συνομιλητών, της συνεργασίας και θα έλεγα ακόμα ότι 

προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους στην ανάμιξη τους στα κοινά. Γι' αυτόν το 

λόγο, για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η 

πρόταση και να οργανωθεί με όσο το καλύτερο δυνατόν τρόπο, ώστε να έχει 

και τα καλύτερα αποτελέσματα και να δοθεί συνέχεια στο θεσμό αυτό.  

 Αυτό. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Ηταν πάρα πολύ καλή η ιδέα του 

κ.Γιαμαρέλου γι' αυτόν τον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συνάδελφε Γιώργο Γιαμαρέλο, θα ήθελα να δώσω τα 

συχαρητήρια μου για την εισήγηση και για την σύλληψη του θέματος. Είναι 

ένας θεσμός που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Δήμο μας και ο Δήμος μας 
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παρότι ξεκινάει με "ω", να γίνει ο πρώτος που θα δώσει μια ελπίδα στα νιάτα, 

διότι τα νιάτα από αυτή την μικρή ηλικία θα πρέπει να μάθουν τι σημαίνει 

πολιτική, σ' αυτό το μέγεθος της πολιτικής, στην οποία θα κληθούν να 

συμμετέχουν. Οσοι έχουμε διαβάσει λίγο τους αρχαίους φιλοσόφους, ο 

Πλάτων στην Ακαδημία έλεγε ότι οι άριστοι θα πρέπει να είναι αυτοί που θα 

πρέπει να διαμορφώνουν και την πορεία του Δήμου. Μέσα σ' αυτό το πνεύμα, 

νομίζω ότι και οι θέσεις σας περί των αριστευόντων μαθητών στα σχολεία μας, 

είναι σωστή και θα πρέπει να προκριθεί. Γενικώς νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να 

στηρίξουμε αυτήν την πρόταση και να υλοποιήσουμε από τη φετινή χρονιά 

κιόλας την διαμόρφωση αυτού του νέου θεσμού, διότι και εμείς θα πρέπει να 

διδαχτούμε από την ημερίδα ή ημερίδες που θα δημιουργήσει η Βουλή των 

Εφήβων του Δήμου μας και να λάβουμε ως μηνήματα, ως αφορμές, ως ιδέες 

τις προτάσεις τους, για να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε ένα μέρος αυτών και 

που ξέρετε, ίσως κάποιες απ' αυτές να είναι κάποιες μικρές λυχνίες που θα μας 

δείξουν το φως στο οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς για μια άλλη 

πορεία του Δήμου μας.  

 Επομένως και εμείς θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του κ.Γιαμαρέλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμείς από τότε που δημιουργήθηκαν και το κόμμα που 

εκπροσωπώ, το ΚΚΕ, από τότε που δημιουργήθηκαν τα Συμβούλια των 

Εφήβων, η Βουλή των Εφήβων διαφωνήσαμε με τη συμμετοχή των νέων σ' 

αυτή τη Βουλή και με μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Λέγαμε τότε ότι αυτά τα 

Συμβούλια, αυτή η Βουλή, αυτές οι διαδικασίες, ουσιαστικά στόχο είχανε να 

βάλουνε το νέο σε μια λογική διαχείρισης, όπως αργότερα και με τα Συμβούλια 

των Νέων, σε κάθε περιοχή που θέλανε να κάνουνε και η λογική διαχείρισης σ' 

αυτό που έχουμε σήμερα. Λέγαμε και πιστεύουμε ότι ένας νέος αν θέλει να 
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εκφραστεί μπορεί να εκφραστεί. Υπάρχουν πενταμελή και δεκαπενταμελή τα 

οποία και οι μαθητές εκλέγονται και εκφράζονται και πραγματικά μπορούν να 

αποφασίσουνε με συλλογικές διαδικασίες, με γενικές συνελεύσεις και ούτω καθ' 

εξής. Στη λογική αυτή λοιπόν, για μας, η πρόταση του κ.Γιαμαρέλου έρχεται 

στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή, να φύγει αυτό που λέμε η οργάνωση η 

συλλογική των μαθητών μέσα από τα σχολεία, αν θέλετε εμείς τα 

αντιλαμβανόμαστε τα Συμβούλια και σαν τόπο διεκδίκησης και αν θέλετε και 

τρόπους που μαθαίνουν τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται και να παλεύουνε για 

την ζωή τους και να έρθουνε εδώ πέρα σε ένα Συμβούλιο, μαθαίνοντας να 

παίζουν το ρόλο του διαχειριστή της επόμενης ημέρας.  

 Ε, εμείς αυτό το πράγμα ούτε το νομιμοποιούμε, ούτε συμμετέχουμε και 

φυσικά δεν το θέλουμε για τη νεολαία μας. Θέλουμε να υπάρχουν 

δεπαπενταμελή, μαζικά δεκαπενταμελή και να συμμετέχουν μαθητές σε αυτά. 

Αυτά ήθελα να πω και βεβαίως καταψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν θα συμφωνήσω, έτσι, με κάποια πράγματα που 

είπε, έτσι, ο συνάδελφος ο κ.Χασιώτης, ότι να φέρουμε τα παιδιά να τους 

διδάξουμε τι; Τον "Καλλικράτη"; Θεωρούμε ότι είναι δημοκρατικό σύστημα, ότι 

διδάσκει δημοκρατία ο "Καλλικράτης";  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε θα τα διδάξουμε τα παιδιά κα Στεργίου. Τα παιδιά θα 

διδάξουν εμάς. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ναι, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, αφήστε να ολοκληρώσει η κα Στεργίου. 

Εισηγητής είστε .. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα φτάσω και εκεί. Γιατί ο "Καλλικράτης" κάθε άλλο παρά 

δημοκρατικό σύστημα είναι, όταν πλειοψηφικά δίνει τα 2/3 του Συμβουλίου σε 

μια πλειοψηφία η οποία κάνει ό,τι θέλει. Που είναι η δημοκρατία; Που είναι η 

δημοκρατία; Που είναι η απλή αναλογική κ.Γιαμαρέλο; Που θα έπρεπε να 

βάλουμε απλή αναλογική, που τη βάζουμε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

υπάρξει .. και όχι μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη Βουλή. Λοιπόν, 

επομένως έχουμε πρώτα εμείς να μάθουμε για να πάμε και παραπέρα. Ομως, 

όμως, θα πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να γίνει ένα βήμα μέσα από μια 

διαδικασία και να έρθουνε τα παιδιά εδώ και να μιλήσουμε και να ακούσουμε, 

όχι να μιλήσουμε εμείς, να ακούσουμε τα παιδιά τι λένε. Ομως, διαφωνώ 

κάθετα και όχι μόνο με σας αλλά και με τον κ.Τσάκωνα που μας μίλησε για 

τους αριστούχους. Ποιοι είναι οι αριστούχοι; Εγώ είχα την τύχη να είμαι 

αριστούχος στο σχολείο και να έχω 19,5 απολυτήριο. Λοιπόν, δεν θεωρώ όμως 

τον εαυτό μου ότι ήμουν άριστη και πιο καλύτερη από κάποιους άλλους. Ετσι; 

Το λέω χωρίς κόμπλεξ γιατί αυτήν τη στιγμή θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι οι 

άριστοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.  Υπάρχουνε, να ψηφιστούνε αυτοί που 

θέλουν, να βάλουν υποψηφιότητα στα σχολεία τους και να πούνε, εμείς 

θέλουμε. Αυτοί που θέλουνε και θέλουν να πούνε ότι θέλω να συμμετέχω εν 

πάση περιπτώσει σ' αυτό το όργανο, είναι 10, 20 και να ψηφιστούνε είτε από 

τους μαθητές τους, είτε να γίνει μια κλήρωση. Να έχουν ευκαιρία όλοι. Οχι 

μόνο οι αριστούχοι. Ποιοι είναι οι αριστούχοι; Δηλαδή φτιάχνουμε μια κοινωνία 

των αριστούχων; Διαφωνώ. Ενα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Το 20% που λέτε 

μόρια, γιατί; Εδώ υπάρχει το ΑΣΕΠ, υπάρχουν άνθρωποι με πάρα πολλά 

προσόντα. Δεν μπορείς, θα έχει άλλος μεταπτυχιακά, θα έχει δεν ξέρω τι και θα 

λέμε 20% κύριοι συνάδελφοι, επειδή συμμετείχε σε μια, για να έχει μια .. 

μνεία; Θα του δώσουμε έναν έπαινο, να του πούμε μπράβο, να του δώσουμε 

ένα βιβλίο ωραίο, μια ωραία αυτή, αλλά, εντάξει, μη φτάσουμε και σε τέτοια 

πράγματα, γιατί δεν είναι αξιοκρατικό αυτό που προτείνουμε. Η αξιοκρατία δε 
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χτίζεται με τη συμμετοχή μιας ομάδας ανθρώπων μέσα σε μια ας πούμε 

συνεδρίαση, αλλά από άλλα προσόντα που αποκτώνται μέσα από την ίδια και 

από την μόρφωση τους αλλά και μέσα από την κοινωνία, και από την δράση 

τους στην κοινωνική. Δηλαδή οι αριστούχοι που όλοι μέρα διαβάζουν, αυτοί θα 

επιβραβευτούν και οι άλλοι που αγωνίζονται να βγάλουν το ψωμί τους και είναι 

και συγχρόνως φοιτητές και δουλεύουνε και δεν έχουνε, δεν είναι άριστοι, τους 

αποκλείουμε;  

 Νομίζω ότι δεν είναι σωστό και απ' αυτήν την άποψη αν καταλήξουμε, 

εγώ, έτσι; αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να πω ναι ή όχι. Ετσι όπως είναι η 

εισήγηση, λέω όχι. Σε μια άλλη διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία της μιας 

συνέλευσης, αν θέλετε, μαθητών, μια πανηγυρική συνεδρίαση στην οποία θα 

έρθουν οι μαθητές εδώ, έναν άλλο, έτσι, τρόπο εκλογής, και θα τους 

ακούσουμε, ναι, σ' αυτήν την περίπτωση συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η πρόταση του κ.Γιαμαρέλου κατ' αρχήν είναι θετική, στη 

σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα κάνω τρεις συμπληρωματικές προτάσεις. Πρώτα 

απ' όλα με την επιλογή. Συμφωνώ με την κα Στεργίου, ότι για μένα η επιλογή 

των μαθητών που θα εκπροσωπηθούνε στο Δημοτικό Συμβούλιο των Εφήβων 

δεν θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο η βαθμολογία. Θα πρέπει να είναι μια 

επιλογή που να γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, που ξέρουνε τα παιδιά, 

τις δραστηριότητες τους, το δεκαπενταμελές, με πάντα κριτήριο μια ανώτερη 

βαθμολογία, και βέβαι τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων. Σε ό,τι 

αφορά τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων, θα πρέπει να 

προβλέπουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή που απ' ότι φαίνεται θα προκύψει στο 

μέλλον στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ακολουθήσει και την 

αλλαγή του Δ.Σ. των Εφήβων. Και το τρίτο που θα πρέπει να δούμε 
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κ.Γιαμαρέλο, είναι πως θα εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση των εργασιών 

του συγκεκριμένου Συμβουλίου από εμάς, από τα μέλη του Δ.Σ., για να 

πάρουμε και εμείς μαθήματα από αυτούς και παράλληλα όμως για να τους 

βάλουμε και στο πνεύμα, για να μας κριτικάρουνε κιόλας, μήπως θα πρέπει 

πριν να παρακολουθήσουνε τα μέλη του Δ.Σ. των Εφήβων κάποιες 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μια ή δύο.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να καούνε, για να έρθουν εδώ, Αντρέα, για να έρθουν εδώ 

να μας τα πούνε μετά. Για να έρθουνε εδώ να μας τα πούνε. Αν θέλουμε 

δηλαδή να είναι παραγωγική διαδικασία αυτή, η γνώμη μου είναι να έρθουνε σε 

ένα, δύο Συμβούλια να μας παρακολουθήσουνε και μετά να δούμε θα έρθουν 

να μας μιμηθούνε ή νας μας βρίσουνε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ.Γιαμαρέλο για την 

πρόταση του και για τη θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει και θα ήθελα να 

κοιτάξουμε όλοι την ουσία και να βλέπουμε το δάσος και το δάσος είναι η 

δημιουργία αυτού του θεσμού. Τώρα, τα διαδικαστικά, το πως θα μπει ένας 

μαθητής, πως θα μπει ο άλλος, στην πορεία μπορούμε να τα δούμε και 

μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να προτείνουν το πως θα γίνει αυτό. Η ουσία 

όμως είναι μια, ότι πρέπει αυτός ο θεσμός να γίνει. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε 

στην πορεία.  

 Συγχαρητήρια και πάλι κ.Γιαμαρέλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ναι, ναι.  

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Κατ' αρχήν θα δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια μου στον 

κ.Γιαμαρέλο και το κυριότερο, το κυριότερο αυτών των συγχαρητηρίων είναι 

στο ότι δεν αντέγραψε το Νόμο περί της Βουλής των Εφήβων, αλλά κάθισε και 

δούλεψε .. Και εγώ διαφωνώ σε μερικά θεματάκια και επειδή πιστεύω ότι η 

διαφωνία πρέπει να είναι δημιουργική και να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ ήμουν 

αριστούχος, παρόλα αυτά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, ναι. Δεν θεωρώ όμως τον εαυτό μου ότι θα ήμουν ισάξιος. Από 

την άλλη όμως, επειδή πρέπει να πάρουμε κάποιες αξίες, εγώ έχω να κάνω μια 

πρόταση σχετικά μ' αυτό, η οποία θα είναι αρκετά εποικοδομητική κ.Νικολάου, 

μια και είστε εκπαιδευτικός, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να δίναμε ένα θέμα 

έκθεσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό γίνεται πάντως .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, που να ήταν και θέμα σχετικό με τη δημοκρατία, με τους 

θεσμούς, ώστε να βλέπαμε πως αναπτύσσουν τα παιδιά και να βάζαμε μετά 

τους εκπαιδευτικούς να αποφάσιζαν αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το να 

αποφασίσουν τα δεκαπενταμελή μπορεί ένας να είναι δημοφιλής, αλλά δε 

σημαίνει ότι η δημοφιλία σημαίνει ότι θα είναι και ένας καλός Εφηβος 

Σύμβουλος. Επίσης θέλω να πω ότι διαφωνώ με το φίλο μου το Μιχάλη το 

Χασιώτη και του το είπα κιόλας κατ' ιδίαν, ότι η Βουλή, αυτό των Εφήβων εδώ, 

το Συμβούλιο των Εφήβων, δεν ακυρώνει τα δεκαπενταμελή, ίσα ίσα τα 

ενδυναμώνει. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Εκείνο όμως που φοβάμαι απ' 

όλους μας και όταν λέω απ' όλους μας εννοώ και τον εαυτό μου, κ.Δήμαρχε, 

είναι αν θέλουμε να ακούσουμε αυτούς τους νέους. Γιατί αν θέλουμε να 

ακούσουμε αυτούς τους νέους θα μας τα χώσουν τόσο άσχημα και τόσο 

πραγματικά, που ίσως να κάνουμε και μια, δύο μέρες αν είμαστε πραγματικά να 
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κοιμηθούμε. Εστω και αν όπως λέει ο Μιχάλης εδώ κάνουμε, διαχείριση 

κάνουμε αυτήν τη στιγμή, διαχειριζόμαστε το Δήμο Ωρωπού.  

 Θα' ρθούν τώρα αυτοί οι νέοι και θα πουν, πως τον διαχειρίζεστε βρε 

παιδιά; Γιατί αυτοί οι νέοι μένουν στο Δήμο Ωρωπού, αφού τους βάζουμε από 

εδώ. Εγώ πιστεύω, αυτό το προεξοφλώ φίλε Παναγιώτη, γιατί έχω ακούσει, 

χωρίς να τον ξέρω προσωπικά, ένα, δύο βουλευτές που παρακολούθησαν την 

ανάλογη Βουλή των Εφήβων, να λένε ότι κάνανε και μια, δύο μέρες να 

κοιμηθούν. Λοιπόν, εγώ προτείνω ότι αυτή η ιδέα, πρέπει να μείνουμε σ' αυτό 

που λέει ο κ.Γιασημάκης, να δούμε το δάσος, να την βελτιώσουμε, εγώ ήδη 

έκανα μια πρόταση με μια έκθεση, μπορεί να υπάρξουν και άλλες προτάσεις 

καλύτερες και να μην την απορρίψουμε 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. Πάντως όσο και να μας τα χώσουν, εγώ 

έχω εμπιστοσύνη στο στομάχι μου και αντέχω. Πρέπει να έχετε και εσείς. 

(γέλιο) 

 Ο κ.Τσεκρεζής έχει το λόγο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω και εγώ να δώσω με τη σειρά 

μου τα συγχαρητήρια στον κ.Γιαμαρέλο. Ομως είναι από τις λίγες φορές που 

θα μιλήσω και θα μιλήσω καυστικά, για τον κ.Γιαμαρέλο. Νιώθω πολύ 

προσβεβλημένος από την αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι χαρακτηρισμοί 

είναι ανεπίτρεπτοι. Δεν πιστεύω ότι αρμόζει μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, 

κάποιες αποφάσεις που έχουμε πάρει εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, εμείς οι 

ίδιοι πάλι να χαρακτηριζόμαστε. Κύριε Γιαμαρέλο, ούτε σχιζοφρενείς είμαστε, 

ούτε τρελοί. Ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Γι' αυτόν το λόγο κ.Πρόεδρε, εγώ το θέμα 

αυτό δεν το ψηφίζω.  

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή.  

 Κύριε Λέκκα. Εντάξει, θα τοποθετηθεί. Επειδή δεν ζητήσατε το λόγο 

κ.Λίτσα, ανά πάσα στιγμή τον έχετε.  

ΛΕΚΚΑΣ: Σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τώρα όσον 

αφορά τους κανόνες, δεν ξέρω αν πρέπει να τους αναφέρω έναν έναν, για 

παράδειγμα η διαμόρφωση σε πτέρυγες, ανάλογα με την Τοπική Δημοτική 

Κοινότητα, δηλαδή τα στρατόπεδα, σ' αυτό είμαι αρνητικός, την περίοδο της 

Πρωτοχρονιάς και Φώτων και σ' αυτό είμαι αρνητικός, τις συνεδριάσεις των 

Εφήβων να τις διευθύνει το Προεδρείο, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, σ' αυτό είμαι αρνητικός. Οσον αφορά 

την βαθμολογία, θα το ανοίξω λίγο τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι προτείνετε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: .. έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 

με πολύ καλή μαθηματική ευφυϊα, αλλά επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι 

υπάρχουνε, υπάρχει και η συναισθηματική ευφυϊα, υπάρχουνε και παιδιά με 

κινητική ευφυϊα, υπάρχουνε και παιδιά με μουσική ευφυϊα, τα οποία 

εισπράττουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα μια απόρριψη. Εμείς θα 

επιβεβαιώσουμε πάλι, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, πάλι εμείς τα παιδιά 

αυτά με την μαθηματική ευφυϊα, αυτά που ξέρουνε να αντιγράφουνε σωστά ή 

η λογική τους να είναι σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή είμαι αρνητικός πολύ όσον 

αφορά τους καλύτερους μαθητές, σε εισαγωγικά. Οσον αφορά το 20%, αυτό 

το είπε και η Ιωάννα, .. μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή αυτό δεν το συζητάμε καν. Και σ' 

αυτό που θα ήθελα να πω, να συμπληρώσω την Ιωάννα, που σήμερα μ' 

αρέσεις, ναι, είναι όχι τι να τους διδάξουμε μόνο, αλλά και ποιοι να τους 

διδάξουνε. Εμείς που αποδεδειγμένα τα έχουμε κάνει σκατά, η γενιά η δική μας 

και αν οι προηγούμενοι δεν ξέρανε τι κάνανε, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά 

τα κάνουμε. Και συμφωνώ τώρα με τον Γιασημάκη, ότι αυτή η επιτροπή που 
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θα γίνει, αυτό το Συμβούλιο που θα γίνει, προς Θεού να μην βάλουμε εμείς 

τους κανόνες, που είμαστε οι πλέον ακατάλληλοι, αλλά να αυτορυθμιστούνε 

μόνοι τους. Να αποφασίσουνε πως θέλουνε να κάνουνε τι και να κάνουνε τις 

προτάσεις, τα ίδια τα παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα. 

 Εχω γράψει και εγώ το όνομα μου στο να μιλήσω, εσείς θα 

δετερολογήσετε κ.Λίτσα.  

Κατ' αρχάς .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν Δημοτικός Σύμβουλος μιλάω, 3 λεπτά. 3 λεπτά. Κατ' αρχάς 

και μόνο με το γεγονός ότι έχετε την πατρότητα της ιδέας πανελλαδικά, μπορεί 

να σας κάνει να αισθάνεστε πάρα πολύ καλά και έχω την διαίσθηση ότι ο 

θεσμός αυτός δε θα έχει την τύχη που έχουν τα, που είχαν μάλλον τα 

Δημοτικά Συμβούλια Νέων. Απλά μερικές παρατηρήσεις προσωπικές θα ήθελα 

να κάνω, στην εισήγηση, πρακτικές, πιστεύω θα βοηθήσουν, στην πρώτη 

σελίδα, στο 2) Ο σκοπός. Να αντικαταστήσουμε την λέξη απόφοιτοι, οι έφοιβοι 

που θα λάβουν μέρος να είναι απόφοιτοι, να γράψουμε να είναι μαθητές, 1ης, 

2ας και 3ης τάξης των δημόσιων κλπ., Λυκείων. Μετά, το κριτήριο για την 

βαθμολογία. Ακριβώς το όποιος, εδώ θα συμφωνήσω λιγάκι με τον Αντρέα τον 

Λέκκα, το όποιος δεν παίρνει καλό βαθμό στα μαθηματικά, στη φυσική, στη 

χημεία, τέλος πάντων στα αρχαία, δε σημαίνει ότι είναι απορριπταίος. Δεν έχει 

έφεση προς συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν πανέξυπνα παιδιά που μπορούν 

να δώσουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες, να 

βρουν το δρόμο τους μάλλον και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Και 

δεν είναι κακό να αντιγράφουμε κάποια πράγματα από την Βουλή που υπάρχει 

των Εφήβων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα στα παιδιά τους δίνουν 
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στα σχολεία μια έκθεση με το θέμα ελεύθερο. Να είναι προσωπική επιλογή δική 

τους.  

........: Ολοκληρώστε κ.Νικολάου. 

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (γέλιο) Καλό. Και βαθμολογούνται αυτές οι ελεύθερες εκθέσεις 

από μια ομάδα φιλολόγων. Τώρα σας είπα εκεί πέρα για το τριήμερο. Δεν το 

βλέπω πρακτικό εκεί της Πρωτοχρονιάς, εγώ, προσωπικά προτείνω, δεν ξέρω τι 

θα κάνει το Σώμα, για το τελευταίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο του 

Ιανουαρίου. Σίγουρα μέσα στην επιτροπή θεωρώ ότι στο ξεκίνημα της πρέπει 

να είστε και εσείς, δηλαδή να συμπληρώσουμε την εισήγηση και Δημοτικό 

Σύμβουλο που θα ορίσει το Σώμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν μπορεί να εισηγείστε κάτι τώρα και να το κοιτάτε από 

μακριά. Ενα αριθμητικό εκεί πέρα, το διάλειμμα για να βγούνε οι 4 ώρες, τα 

240 λεπτά, το διάλειμμα πρέπει να είναι 20 λεπτά, για να βγαίνουν ακριβώς οι 4 

ώρες. Στο 10), τώρα για την πριμοδότηση των μορίων και εγώ διαφωνώ. Μια 

φορά θα συμφωνήσω με την κα Στεργίου. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο έχει να 

κάνει και με την επιλογή των μαθητών και επειδή μου φορτώνετε πάρα πολλά, 

εκεί που .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τι να κάνουμε τώρα; Να μην τα πω; Μου τα φορτώνει ο 

κ.Γιαμαρέλος και θέλω να ξεφορτωθώ πράγματα. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 

λέτε, οι Διεθυντές να αποστέλνουν στον Πρόεδρο την βαθμολογία. Νομίζω ότι 

την καλύτερη σχέση με τους Διευθυντές όλων των σχολείων την έχει ο 

κ.Βασιλάκος, ο οποίος πρέπει να τα συγκεντρώσει αυτά, έχει άμεση επαφή και 

να τα μεταβιβάσει μετά στο.. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε εσείς κ.Πρόεδρε. Να 

πείτε στον κ.Βασιλάκο να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω, πρέπει να το αποφασίσει το 

Σώμα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν θα το επιβάλλετε, δεν θα το επιβάλλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει το λόγο μετά ο κ.Βασιλάκος, για' αυτό και μίλησα πριν από 

αυτόν. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ο κ.Βασιλάκος είναι ενεργό μέλος της οργανωτικής επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για φέτος που λέτε, στις μεταβατικές διατάξεις, πρακτικά εγώ 

προτείνω όχι 3- 5, αλλά 25 - 27, που είναι το τελευταίο, στο 15 λέω, 

Παρασκευο-Σαββατοκύριακο του Γενάρη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αλλάξαμε τίποτα, εντάξει. Η κεντρική ιδέα και η πατρότητα 

της ιδέας μόνο φτάνει.  

 Κύριε Βασιλάκο, έχετε το λόγο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ καλός. Λοιπόν, εγώ όντως ακούω 

κάθε μέρα τους μαθητές και είναι πολύ προβληματισμένοι, ακού και εσένα. 

Λοιπόν, ο θεσμός, κατ' αρχήν πάντα πίστευα ότι για να ενωθεί αυτός ο Δήμος 

πρέπει να ενωθούνε τα σχολεία μας, δηλαδή οι μαθητές μας και γίνονται πάρα 

πολλές προσπάθειες σε διάφορες δραστηριότητες σε όλο το Δήμο, στη β' 

βάθμια τουλάχιστον, γιατί είναι πιο μεγάλα τα παιδιά και καταλαβαίνουν και 

κατανοούν, να ενωθεί αυτός ο Δήμος. Γιατί; Γιατί και αργότερα πολιτικά μπορεί 

να αναπτυχθούν καλύτερα και οικονομικά και κοινωνικά. Ομως αυτήν τη 

στιγμή έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια. Εχουμε τα δεπανταμελή, τα οποία 

εκλέγονται από τους ίδιους τους μαθητές, έχουμε τα Σχολικά Συμβούλια που 
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παίρνουν μέρος τα δεκαπενταμελή, μαζί με το Σύλλογο Καθηγητών, τα ξέρετε 

καλύτερα κ.Νικολάου, έχουμε εκπρόσωπο των μαθητών μέσα στο Νομικό 

Πρόσωπο, όπως ξέρει και ο κ.Καλύβας και ο κ.Κιούσης, που παίρνουνε μέρος, 

άσχετα αν αρνούνται να έρθουν ή όχι. Πιστεύω ότι οι φοιτητές έχουνε άλλους 

στόχους, οπότε δε θα πάρουν μέρος σ' αυτή την ιδέα του κ.Γιαμαρέλου.  

 Προσωπική μου άποψη είναι ότι η επιτυχία του πολιτικού είναι φυσική 

συνέχεια με την επιτυχία που θα έχει στην κοινωνία την ίδια, οπότε δεν ξέρω 

πόσο επιτυχημένο είναι να βάζουμε τα παιδιά να κάνουν πολιτική σε μικρή 

ηλικία, ενώ έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους. Δε συμφωνώ και δε θα 

πάρω μέρος σ' αυτήν την επιτροπή, αλλά συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα να 

γίνουνε δύο συνέδρια το χρόνο Εφήβων και να πάρουν μέρος όσοι θέλουν, 

ανεξαρτήτου βαθμολογίας, ανησυχίας, μουσικής ή καλλιτεχνικής ή μαθηματικής 

ή φιλοσοφικής άνεσης, όπως είπαν όλοι οι υπόλοιποι συνομιλητές, και να τους 

στηρίξουμε. Βέβαια εννοείται ότι θα το χειριστεί ο κ.Γιαμαρέλος, γιατί είναι ο 

φυσικός αυτουργός, έτσι, σε εισαγωγικά, της ιδέας αλλά προτιμώ αυτό, γιατί 

εδώ μέσα είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι. Βλέπω από ιδιοκτήτες εταιρειών, από 

επιστήμονες, από εργάτες, αγρότες, από γιατρούς, από φιλολόγους, δεν ξέρω, 

φυσικούς κλπ., θέλω τέτοιους μαθητές να πάρουνε μέρος σε συνέδρια .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, να έχουμε απ' όλους ρε παιδιά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, η εισήγηση.. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συγνώμη, να ολοκληρώσω κ.Γιαμαρέλο, αυτή είναι η δική μου 

άποψη. Βέβαια αν υπερψηφιστεί η ιδέα του κ.Γιαμαρέλου προτείνω τη θέση 

μου που προτάθηκε στον κ.Κιούση, ο οποίος είναι μέλος της Σχολικής 

Επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 
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 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, κατ' αρχήν θα ήθελα να πω στον κ.Βασιλάκο ότι με την 

εισήγηση έχω την εντύπωση ότι βάζουμε το σπέρμα μιας γέννησης ενός 

υγειούς παιδιού. Μ' αυτά που προτείνει ο κ.Βασιλάκος, .. νομίζω ότι βάζουμε το 

σπέρμα της γεννήσεως ενός τέρατος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και ως εκ τούτου δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο, σε 

μια τέτοια διαδικασία. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μα ούτε εγώ θα συμμετέχω.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δέχομαι αυτά που 

είπε η κα Στεργίου για τους αρίστους κλπ. Θα μπορούσαμε βέβαια κα Στεργίου 

κάθε εισηγητή που θα εκλέγεται με την διαδικασία της βαθμολογίας, να του 

προτείνουμε να έχει και άλλους δυό, τρεις μαθητές που θέλουν, να εργαστούν 

πάνω σε ένα θέμα. Να γίνει μια κοινή προσπάθεια δηλαδή, μια κοινή 

επεξεργασία ενός θέματος. Ωστόσο όμως το να υπάρχει η άμιλλα μεταξύ των 

μαθητών δε νομίζω ότι είναι κάτι κακό, ούτε βέβαια θέλω να υπάρχει ο 

κομματισμός μέσα στα σχολεία. Η πολιτικοποίηση είναι απαραίτητη. Αλλη η 

πολιτικοποίηση και άλλη η κομματικοποίηση. Τα δεκαπενταμελή που ανέφερε ο 

κ.Βασιλάκος τι είναι; Δεν είναι πολιτικοποίηση; Νομίζω ότι η πρόταση που 

κάνουμε, η εισήγηση, είναι μια εισήγηση η οποία βασίζεται πάνω στην επιλογή 

των άξιων, χωρίς να σημαίνει ότι και οι άλλοι που δεν παίρνουν μεγάλους 

βαθμούς δεν είναι άξιοι. Τους δίνει ένα κίνητρο, αν θέλουν, να γίνουν 

καλύτεροι. Αλλά μπορούμε να βάλουμε σε κάθε εισηγητή να υπάρχει η 

δυνατότητα ομαδικής ας πούμε επεξεργασίας θεμάτων και να συμμετέχουν 

όποιοι θέλουν.  
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 Μέχρι πρότινος η Βουλή των Ελλήνων λειτουργούσε με κάποια έκθεση, 

έγραφαν οι μαθητές .. Σήμερα έχει καταργηθεί αυτό και γίνεται με κλήρωση. 

Επειτα νομίζω ότι έχει παρακμάσει λίγο ο θεσμός της Βουλής των Ελλήνων 

εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουνε και κίνητρα. Το κίνητρο δηλαδή του να έχει 

κανείς κάτι που να τον βοηθήσει στο μέλλον του κλπ., είναι σημαντικό. Σήμερα 

ζητάμε κάτι καλύτερο για την κοινωνία μας. Δε νομίζω ότι είναι κακό εκείνοι οι 

οποίοι έχουνε, αυτό που είπε ο κ.Τσάκωνας, επιδείξει μια πορεία που δείχνει ότι 

είχαν και ενδιαφέρον για τα κοινά και καλοί ήταν κλπ., να μην έχουν ένα 

προβάδισμα έναντι άλλων. Δεν το θεωρώ κακό. Εν πάση περιπτώσει είμαι 

ανοιχτός στο να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το να 

μπαίνει οποιοσδήποτε στον θεσμό αυτόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Ο κ.Βασιλάκος δεν μπορεί να ξαναπάρει το λόγο. Τώρα 

εκ του κανονισμού. Παρακαλώ κ.Βασιλάκο, ας μην αρχίσουμε αυτά τώρα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Παρακαλώ πολύ. Τα δεκαπενταμελή, ξέρετε, επειδή είστε 

καθηγητής, εκλέγονται από τους μαθητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οι μαθητές αυτοί δεν είναι τέρατα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παραφράζετε τώρα .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και δεν είμαστε τέρατα ούτε εμείς που είμαστε εδώ, γιατί 

εκλεγήκαμε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας ψηφίσανε. Συγνώμη και 

στο κάτω κάτω πρέπει να διαλέξουμε. 'Η ψυχασθενείς είμαστε ή τέρατα 

είμαστε ή πολιτικοί άντρες. Ευχαριστώ.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι δεν έχετε αντιληφθεί καθόλου για το τι συζητάμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ υποχρέωση μου, θεωρώ υποχρέωση μου να τοποθετηθώ 

στο θέμα. Πρώτα απ' όλα, δικαιολογημένα όλοι, δώσαμε συγχαρητήρια για ένα 

τέτοιο θέμα και από μένα το ίδιο. Είναι ένα θέμα που προωθεί την νεολαία προς 
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τα μπροστά και μάλιστα με όλη την εισήγηση αυτή θεωρώ ότι αν πετύχει αυτό 

το τόλμημα, θα είναι άλμα προς τα μπροστά της νεολαίας και εμάς. Αλλά έχω 

μερικές ανησυχίες, ότι θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την επιτυχία 

αυτού του εγχειρήματος, μόνο εμείς, αν επανέλθω στην πρώτη εισήγηση μου, 

έχουμε δημόσια ηθική, ότι δεν μιλάμε για να περάσουμε την ώρα μας, ότι δεν 

μιλάμε για να καλαμπουρήσουμε, ότι δεν μιλάμε για να πούμε ναι, ότι δεν λέμε 

ναι για πολιτικές σκοπιμότητες εδώ μέσα και παλέψουμε αυτό το εγχείρημα να 

πετύχει. Γιατί εμείς το έχουμε ξαναπαλέψει σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να 

κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, προ 5 χρόνια, 6 χρόνια; Το 2008 ή επί 

Μέξη; Επί Γαβριήλ.  Εντομεταξύ μια παρένθεση είναι η εξής: ότι υπάρχει Νόμος 

για Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, το οποίον πήγατε στους Εφήβους της 

Βουλής αλλά ήδη ο νομοθέτης έχει νομοθετήσει για Δημοτικά Συμβούλια 

Νεολαίας στον 3463 ή σε ειδικό Νόμο. Δεν τον έχω αυτήν τη στιγμή υπ' όψη 

μου που ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, κάναμε προσπάθεια, κάναμε προσπάθεια, κάναμε την 

εισήγηση ό,τι έγραφε ο νομοθέτης της εγκυκλίου και ήρθανε 7 νεολαίοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεδριάσανε μια φορά και μετά δεν έγινε τίποτε. Γιατί; Γιατί 

δεν πιστέψανε οι γονείς ότι μπορούν να προσφέρουνε στα παιδιά τους μέσα 

από την προώθηση της άποψης ότι θα πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά τα 

παιδιά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τα 

κοινά από παιδιά. Γιατί αφήνουν στην πορεία της ζωής τους να διαμορφώνουν 

την πορεία τους κάποιοι άλλοι, ειδικοί. Καλό είναι από νωρίς επομένως να 

ξέρουν να παίρνουν την ευθύνη της ζωής και των αποφάσεων τους. Είμαι υπέρ 

να συσταθεί αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λάβει υπ' όψη μας τον Νόμο 

που υπάρχει ήδη για Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας να μην μπλέξουμε σε καμία 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 28η 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
 

  143 

διαδικασία η οποία παίρνουμε αποφάσεις και δημιουργούμε ένα νέο 

νομοθέτημα και να σας κάλυπτε αυτό που γράφει, δεν ξέρω αν το έχετε 

διαβάσει, αν έχετε ενημερωθεί, αλλά ούτως ή άλλως, ό,τι και να αποφασίσει το 

Σώμα προς τη σύσταση του Συμβουλίου αυτού, εγώ θα είμαι θετικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης θέλει να δευτερολογήσει. Εντάξει, μετά κ.Λίτσα. 

Κύριε Χασιώτη .. Ορίστε κ.Λίτσα. Δεν ζητήσατε το λόγο, γι' αυτό περίμενα να 

δευτερολογήσει ο κ.Χασιώτης και μετά εσείς.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, πραγματικά ο κύριος για άλλη μια φορά, ο κύριος 

συνάδελφος, έχει εργαστεί πάρα πολύ, συγχαρητήρια για την εργασία που 

κάνατε. Εγώ δε θα μιλήσω ιδιαίτερα κ.Γιαμαρέλο για το συγκεκριμένο το θέμα, 

για να μην το κάψω. Γιατί έτσι είχαμε πανηγυρίσει και το σήμα και στο τέλος 

το κάψαμε. Λοιπόν .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είμαστε ειδικοί. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θέλατε; Φοβερή συνεισφορά.  

(γέλιο και παρεμβάσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. Ανέβηκε το επίπεδο του Συμβουλίου τώρα. 

Λοιπόν, κ.Χασιώτη, έχετε το λόγο. Ε, τώρα όταν λέτε θα το κάψουμε κλπ. 

Ζητάτε τόσην ώρα το λόγο για να πείτε αυτό; Να επιβάλλουμε στον 

κ.Γιαμαρέλο την εισήγηση εκ των προτέρων;  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. Εχουν καταγραφεί. Κάποια πράγματα δεν 

τα δέχτηκε ο κ.Γιαμαρέλος. Τι να κάνουμε;  

 Κύριε Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα κύριοι συνάδελφοι σας άκουσα και μιλάγατε με αγωνία. 

Κάποιος είπε, είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε καλύτερες αντιλήψεις στους 

νέους, κάποιος άλλος από σας είπε ότι πρέπει να δώσουμε ένα βήμα στους 
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νέους να εκφραστούνε. Ακούστηκαν και άλλα. Πρέπει τα παιδιά αυτά λέει να 

είναι παιδιά τα οποία θα είναι αριστούχοι, θα έχουνε προβάδισμα, θα είναι 

καλύτερα από τους υπόλοιπους λέτε και μεταφέρετε μια ανάγκη να ακούσουμε 

τους νέους. Αυτό μου ήρθε πολύ έντονα. Μιλάτε για νέους. Εγώ θα σας πω το 

εξής: οι νέοι που θέλετε να φέρετε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σ' αυτά τα 

έδρανα είναι οι ίδιοι νέοι που σε όλα τα σχολεία της περιοχής είχανε 

καταλήψεις. Με τα δεκαπενταμελή τους, με τα πενταμελή τους, με τους γονείς 

τους, κάνανε πορείες, πήγανε στο Δημαρχείο. Αυτοί οι ίδιοι νέοι. Βρέθηκε 

κανείς από σας να τα ρωτήσει τα παιδιά αυτά γιατί κάνουν κατάληψη; Γιατί 

κινητοποιούνται τέλος πάντων, οποιαδήποτε μορφή επιλέξουνε.  Ηρθα στο 

ΕΠΑΛ, εδώ στο χώρο αυτό και μίλησα με παιδιά του ΕΠΑΛ. Τα μισά παιδιά απ' 

αυτά τα οποία μπαίνουν σ' αυτό το σχολείο, μπαίνουν χωρίς βιβλία. Και ξέρετε 

γιατί μπαίνουνε χωρίς βιβλία; Γιατί τα μισά απ' τα παιδιά του σχολείου αυτού 

δουλεύουνε, δουλεύουνε. Είτε σε καφετέριες, είτε σαν υδραυλικοί, είτε στην 

οικοδομή. Πάνω από 60 παιδιά στο σχολείο αυτό δουλεύουνε. Μιλάτε, 

μιλήσατε για ίσες ευκαιρίες. Μα είναι δυνατόν; Ακόμα και στην έκθεση. Εγώ 

ξέρω ότι το παιδί που έχει ο γονιός να πληρώσει σήμερα φροντιστήρια για να 

έχει 5 καθηγητές στο σπίτι, προφανώς θα έχει καλύτερες ευκαιρίες, ακόμα και 

σ' αυτό από ένα παιδί που δεν έχει καθόλου. Αλλά συμφωνώ κ.Λέκκα μ' αυτό 

που είπατε, ότι αν θέλετε το χάρισμα ενός παιδιού δε θα κριθεί από το αν 

μπορεί να γράψει μια καλή έκθεση ή όχι. Ετσι; Απλά κατηγοριοποιούνται και 

κατηγοριοποιούνται, ακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία.  

 Θέλουμε να τα φέρουμε τα παιδιά εδώ πέρα να ακούσουνε τι λέμε. Τι 

θα δούνε εδώ πέρα τα παιδιά αυτά; Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι τα πιο 

πολλά παιδιά στην γειτονιά μας παιδιά φτωχών οικογενειών τα οποία δεν 

μπορούνε να πληρώσουνε ούτε λεωφορείο για να πάνε στο σπίτι, για να πάνε 

από το σπίτι στο σχολείο, δεν μπορούνε να πληρώσουνε ούτε το πετρέλαιο αν 
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χρειαστεί οι γονείς τους, δεν μπορούνε να πληρώσουνε ούτε τα βιβλία να τα 

αγοράσουνε, δεν μπορούνε να πληρώσουνε τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ασε με Πρόεδρε μου, δεν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα μην ανοίγουμε, εντάξει, το θέμα είναι συγκεκριμένο.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το λέω αυτό γιατί. Θα φέρουμε τα παιδιά εδώ και θα τους πούμε 

ότι, εντάξει, η ζωή είναι έτσι και επειδή και εμείς αποφασίζουμε στα πλαίσια 

αυτά του διαχειριστικού, ελάτε και εσείς να δούμε πως θα γίνει αυτή η 

διαχείριση καλύτερη; Μα το αποτέλεσμα της πολιτικής μας πράξης σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, το βιώνουνε στο πετσί τους. Εγώ θέλω να αποδείξω μέσα 

απ' αυτό το πως ένας, το πως, όχι ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση από σας 

κ.Γιαμαρέλο, αλλά από τέτοιου είδους θεσμούς θέλουνε, αν θέλετε, να 

απορροφήσουνε, να διδάξουνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να διδάξουνε έναν νέο το πως πρέπει να είναι καλός σ' αυτό το 

πλαίσιο, άσχετα αν θα είναι καλό αυτό γι' αυτόν και για την οικογένεια του, για 

την ζωή του. Αυτό και νομίζω ότι ξεκαθαρίζω και για ποιο λόγο καταψηφίζω, 

για δεύτερη φορά.  

 Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Κύριε Γιαμαρέλο, επειδή υπάρχουν πράγματι όπως εντόπισε και ο 

κ.Λίτσας, έστω και εκνευρισμένος για την απόφαση, εάν συμφωνούμε ότι 

πρέπει να υπάρξει άλλο κριτήριο, όσον αφορά την επιλογή. Πέρα από την 

βαθμολογία, πρέπει να πούμε ποιο να είναι αυτό, για να γράψουμε την 

απόφαση μας.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οπωσδήποτε εισηγητής θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει 

μεγαλύτερη βαθμολογία, αλλά μπορεί η εισήγηση να γίνει σε συνεργασία με 

δύο ακόμη άτομα τα οποία θα τα προτείνει η τάξη, το δεκαπεντεμελές, δεν 

ξέρω, όποιος θέλει. Αλλά την εισήγηση θα την κάνει εκείνος ο οποίος είναι ο 

άριστος και εκείνος θα πάρει και την .. μνεία, για να υποστηρίξουμε και την 

αριστεία και να υποστηρίξουμε και την άμιλλα που πρέπει να υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Γιαμαρέλο, αυτό πάντως είναι εσωτερικό θέμα του 

σχολείου. Δεν μπορούμε να το βάλουμε εμείς στην απόφαση εδώ πέρα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει είναι ένας θεσμός που θα τον δούμε και 

στην πορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και επιμένετε να είναι απόφοιτοι, έτσι; και 3ης Λυκείου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κοιτάξτε, εάν δεχτούμε την πρόταση που κάνετε, τότε θα 

πρέπει να βάλουμε και τους Γυμνασιάρχες μέσα, διότι αυτοί που θα είναι στην 

1η, στην 1η Γυμνασίου, θα έχουνε τελειώσει την .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Καταλάβατε; Θα μπερδέψει το θέμα. Και δεν είναι κακό 

δηλαδή ένας φοιτητής νέος που θα έρθει να μιλήσει και μπορούμε να το 

συνδυάσουμε και να τιμήσουμε και αυτούς που εισήλθαν στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην εκδήλωση αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για την οργανωτική επιτροπή συμφωνείτε να μπείτε 

Δημοτικός Σύμβουλος στην πρώτη φάση εσείς;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν επιμένω κιόλας. Αν το 

θέλετε, ευχαρίστως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν συμπληρώνουμε και Δημοτικό 

Σύμβουλο που ορίζει το Σώμα. Κατά τα άλλα η εισήγηση ως έχει.  
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 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη. Δηλαδή εκεί που λέει 20% το δεχόμαστε; Πρώτα απ' 

όλα είναι ουτοπικό. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί το 20% να αυξάνει τα μόρια γιατί 

εδώ πάει με ΑΣΕΠ, δεν προσλαμβάνεται κανείς.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα το προσπαθήσουμε λέει η εισήγηση κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα είναι αυτό και το άλλο, είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτό 

κριτήριο όμως για να προσληφθείς στο Δήμο κάποιος άνθρωπος, κάποιος ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δηλαδή μετά από 5 χρόνια που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό μόνο άμα γίνει νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί να γίνει, 

εντάξει. Το γράφει η εισήγηση, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, δεν είναι όμως .. Να ψηφίζουμε κάτι που έχει αντικείμενο.  

........: Να κάνω και εγώ μια παρατήρηση Πρόεδρε; Από τη στιγμή, από τη 

στιγμή που υπάρχει Νόμος στον "Καλλικράτη", ο 34 που είπε και ο Δήμαρχος, 

34 τάδε, εμείς θα ψηφίσουμε κάτι άλλο τώρα; Θα βγάλουμε έναν άλλο Νόμο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να το αποφασίσει. 

........: Παράλληλα; Αυτό το Νόμο δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σαν 

μπούσουλα ώστε να μας οδηγήσει; Τώρα είναι αργά, θα μου πεις ε; 

 Τώρα είναι αργά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Στην εισήγηση 

δεν αλλάζει τίποτα, είναι ως έχει, μόνο στην οργανωτική επιτροπή θα 

συμπληρώσουμε και Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζει το Σώμα και για πρώτη 

φορά τώρα στην παρούσα δημοτική περίοδο ορίζεται ο κ.Γιαμαρέλος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μένει κριτήριο η βαθμολογία, απλά μπορεί ο άριστος που θα 

κάνει την εισήγηση .. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στην 

ψηφοφορία.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Φοργιάρης.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Παπαγιάννης, Γιαννάς, Μακρής, Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παρών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Τσεκρεζής, Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Παρών.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Πέππας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Παρών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Νικολάου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ανυφαντής.  

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα πω ναι, εφόσον κριτήριο δεν είναι η βαθμολογία, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όχι λες. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ λέω την άποψη μου.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Βλάχος. Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι θα πω. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Βασιλάκος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Πάντος έχει φύγει. Κυρία Μίχα; Ναι. Λάμπρου. Σωτήρχος. 

Τσάδαρης. Μπατζάκας. Λίτσας. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Δέδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ο κ.Δέδες στην αίθουσα. Δεν ψηφίζει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Οχι, όχι, αφήστε τα αυτά. Συνεχίστε, συνεχίστε.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Καραγιάννης αποχώρησε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, υπάρχει μια διαδικασία. Δεν είναι εδώ, δεν 

ψηφίζει. Αυτό είναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ζαχαρίας; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η διαδικασία, γιατί θα έρθει, θα το βρεις μπούμερανγκ αυτό 

αύριο.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Καλύβας, ναι. Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λέκκας. Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι σε όλα. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Κιούσης. Χασιώτης. Στεργίου; Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρίσιμη ψηφοφορία. 
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(γέλιο και παρεμβάσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ένα τενεκέ λάδι το πήρα εγώ.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: 16 είναι τα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: 13 όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Απείχαν της 

ψηφοφορίας. Οχι, όχι, απείχαν της ψηφοφορίας, άλλωστε περνάει το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περνάει κατά πλειοψηφία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αποδεικνύεται ότι ήσαν για κατούρημα.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: 16 με 13.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πάντως για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο θεσμός πρέπει 

να βάλουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας και να μην πει κανείς ότι εγώ το 

έκανα. Ολοι μαζί θα το κάνουμε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στη 

δικάσιμο της 7-11-2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Πρόεδρε, συγνώμη, αποχωρώ για προσωπικούς λόγους. 

Συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ.Τσάκωνας και ο κ.Κιούσης.  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Καλή όρεξη, καλή όρεξη κ.Κιούση, καλή όρεξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λάμπρου.  

 Η εισήγηση έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. Ο κ.Αρμυριώτης το 

γνωρίζει το θέμα, όπως λέει και ο κ.Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι από την εποχή του Αρμυριώτη μια διεκδικήση δύο 

τεμαχίων στο .. τα οποία τα έχει ο κ.Σταμολέκας σαν δικηγόρος. Είναι πολύ 

προχωρημένο το .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα διεκδίκηση μιας έκτασης την οποία την κέρδισε ο Δήμος 

και έχουνε κάνει, έχει κάνει το Δασαρχείο ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας πει ο κ.Αρμυριώτης που την γνωρίζει την υπόθεση. 

Ητανε επί Προεδρείας στο Μαρκόπουλο. 

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη ιστορική αναδρομή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Αρμυριώτης.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Για το θέμα της Μαυροσουβάλας. Η Μαυροσουβάλα είναι ένας 

οικισμός που αποτελείται και ιδρύθηκε από εργαζόμενους στα λιγνιτορυχεία 

Μαυροσουβάλας. Η εταιρεία λιγνιτορυχείων δημιούργησε τον οικισμό για να 

στεγάσει τους εργαζόμενους. Το 1929 ιδρύθηκε η Κοινότητα Μαυροσουβάλας, 

περασμένη στο ΦΕΚ Ελληνικής Κυβέρνησης, καταργήθηκε το '29, το '59, 

υπήρχε Δημοτικό Σχολείο και θεωρείται οικισμός. Υπάρχει μια χρόνια διαμάχη 

με το Δασαρχείο Καπανδριτίου.. Κύριε Πέππα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Υπάρχει μια διαμάχη με το Δασαρχείο Καπανδριτίου ότι αυτό 

είναι δημόσια δασική έκταση και είμαστε σε αντιπαράθεση με την Κοινότητα 

και με τους κατοίκους εναντίον του Δασαρχείου. Για τα συγκεκριμένα οικόπεδα 

είχε γίνει μήνυση σε μένα ως Πρόεδρος της Κοινότητος και στο Πρωτοδικείο 

Καπανδριτίου είχα αθωωθεί αφενός για την παρέμβαση που είχα κάνει και είχα 

στρώσει 3Α για να δημιουργηθεί πλατεία, χώρος πάρκινγκ του οικισμού και 

στην απόφαση αναφέρεται ότι αυτά τα οικόπεδα, αυτά τα ακίνητα, δεν 

ανήκουν στο δημόσιο. Είναι πρόκριμα και αποτελούν περιουσία της πρώην 

Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού και τώρα του Δήμου. Επειδή το επανέφερε 

το θέμα το Δασαρχείο και την υπόθεση την είχε ο κ.Σταμολέκας τότε και .. στο 

φάκελο, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο να συνεχίσει την διεκδίκηση. Δεν μιλάμε 

για μεγάλη έκταση, μιλάμε για δύο συγκεκριμένα οικόπεδα. Αυτό βέβαια αφορά 

και το υπόλοιπο, πληροφοριακά σας λέω ότι όσοι πήγανε στο Εφετείο από τους 

κατοίκους, δικαιώθηκαν ως κατέχοντες το ακίνητο και ότι δεν είναι του 

δημοσίου. Μιλάω για μέσα τον οικισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ετσι; Αυτή είναι η υπόθεση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Στον οικισμό Μαυροσουβάλας, στην Αγ.Βαρβάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.Αρμυριώτη, αυτά τα οικόπεδα τι έκταση 

έχουν, τι εμβαδόν και που ακριβώς βρίσκονται.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το ένα σίγουρα είναι στην οικία του Μανούρη, απέναντι 

ακριβώς, δίπλα και το άλλο πρέπει να είναι απέναντι από την εκκλησία, την 

Αγ.Βαρβάρα. Αν θυμάμαι καλά. Η έκταση τους είναι περίπου στο 1 στρέμμα; Δε 
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θυμάμαι ακριβώς. Δεν την έχω .. Ισως και μικρότερη. Εχω τώρα από το '93, 

'94, που έγιναν αυτές οι ιστορίες.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιατί το επαναφέρει τώρα το Δασαρχείο; Δεν είχε τελεσιδικήσει 

στις προηγούμενες δηλαδή δικαστικές αποφάσεις που είχαν βγει; Δεν είχε 

τελεσιδικήσει αυτή η διεκδίκηση, δεν είχε τελειώσει; Γιατί το ξαναεπαναφέρει 

μετά από τόσα χρόνια;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγιναν ασφαλιστικά μέτρα γιατί έκανε παρέμβαση η 

Πολεοδομική τότε, τότε, αθωώθηκα και δεν πήγε στο Εφετείο και έρχεται 

τώρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, είναι και παράνομο. Δηλαδή νομικά ασταθές. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν το ξέρω αυτό. Είναι μια διαδικασία, γιατί ήταν 

ασφαλιστικά μέτρα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, κάντε την ερώτηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Κύριε Αρμυριώτη, η συγκεκριμένη περιουσία είναι γραμμένη στο 

Υποθηκοφυλακείο στο όνομα της Κοινότητας Μαρκοπούλου; Είστε σίγουρος; 

Αν η συγκεκριμένη περιουσία είναι γραμμένη στο Υποθυκοφυλακείο υπέρ της 

Κοινότητας Μαρκοπούλου. Είστε σίγουρος; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν το ξέρω. Νομίζω ναι, αλλά δεν θυμάμαι γιατί .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πως προήλθε στην Κοινότητα Μαρκοπούλου; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό έγινε, πρόσεξε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από τη διανομή; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό έγινε από το '97 .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ναι αλλά πως προήλθε; Από τη διανομή; 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δικαστήριο θα κάνουμε εδώ πέρα; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εντός οικισμού. Η Κοινότητα Μαρκοπούλου θεωρεί .. Κύριε 

Λίτσα, να σας απαντήσω. Η Κοινότητα Μαρκοπούλου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι εκτός θέματος τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη τώρα. Ορίζουμε δικηγόρο ή δεν ορίζουμε να 

κρατήσουμε τα εδάφη στο Δήμο μας; Αυτό είναι το θέμα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι βέβαια. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείς, κάνετε λάθος. Το θέμα μας είναι, ορίζουμε 

δικηγόρο ή δεν ορίζουμε. Δεν είναι το θέμα η δικογραφία τώρα. Για να 

κρατήσουμε την περιουσία του Δήμου .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι. Δήμαρχε, Δήμαρχε, μισό λεπτό. Εγώ δε θέλω να 

μείνουνε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε δηλαδή. Να αρχίσουμε τώρα να μιλάμε επί 3 

ώρες για τη δικογραφία του θέματος; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, Δήμαρχε, ο οικισμός Μαυροσουβάλας αποτελούσε 

και παραμένει οικισμός. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εκτός θέματος Πρόεδρε τώρα. Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα κ.Δήμαρχε, εντάξει. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και έτσι πρέπει να το διαχειριστούμε. Κύριε Λίτσα, αυτό έγινε 

το '97. Η διαδικασία η δικαστική ήτανε να γίνει έφεση και να τελεσιδικήσει. Εάν 
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δεν έγινε, το '98 έχασα τις εκλογές, δεν ξέρω τι έγινε μετά στην Κοινότητα, 

αλλά δε μας αφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως η υπόθεση έτσι και αλλιώς έχει πάει στο ακροατήριο, 

έχουν εξεταστεί Υποφυλακείο, όλα. Δικαστήριο θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα 

τώρα; 

 Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Είχε δοθεί παλαιότερη εισήγηση, προέκυψαν κάποιες διαφορές όσο 

αφορά στα ποσά στους αθλητικούς συλλόγους. Τα διαβάζω για να γραφούν και 

στα πρακτικά. Για τον ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ, επιχορηγείται με το ποσό των 9.500 

ευρώ. Ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, 5.000 ευρώ. ΑΠΕΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, 9.500. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 5. Αθλητικός Ομιλος ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ, 7, 

χιλιάδες, εννοείται. Αθλητικός Σύλλογος ΚΑΛΑΜΟΥ, 5.000. Αθλητικός Σύλλογος 

ΑΦΙΔΝΩΝ, 5.000. Αθλητικός Σύλλογος ΑΥΛΩΝΟΣ, 9.000. ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ, 

3.000. Γυμναστικός Σύλλογος ΩΡΩΠΟΥ, 9.500. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ 

ΠΑΛΑΤΙΩΝ, 2.500 και ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Αγ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 2.500. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 
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Ο κ.Χασιώτης και ο κ.Βελτανιώτης. Κύριε Χασιώτη και η κα Στεργίου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Από τους συλλόγους αυτούς πόσοι σύλλογοι έχουν Ακαδημίας; 

Ποιοι σύλλογοι έχουν Ακαδημίας;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και συνολικά πόσα παιδιά απασχολούνται στις Ακαδημίες αυτές; 

Δηλαδή άμα βάλουμε από 100, μιλάμε για 1.000 παιδιά. Για τη συμμετοχή τους 

στους συλλόγους πληρώνουνε κάποια συνδρομή οι γονείς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στους αθλητικούς συλλόγους, απ' όσο γνωρίζω, όχι. Αλλά δεν 

έχει σχέση με το Δήμο αυτό, είναι εσωτερικό του συλλόγου. Κύριε Χασιώτη, 

συνεχίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να προτείνω, θέλω να προτείνω κάτι πάνω σ' αυτό. Χώρια από 

την επιχορήγηση στους αθλητικούς συλλόγους, επειδή ο αθλητισμός για μας 

είναι διέξοδο για έναν νεό, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε αδιέξοδα, 

είτε είναι έφηβος, είτε είναι λίγο πιο μεγάλος, είτε είναι σε μια ηλικία την οποία 

κοινωνικοποιείται, 10- 12 χρονών, εγώ θα προτείνω στο Σώμα και να το 

κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, για να ακούσω και την άποψη σας, χώρια τα 

χρήματα, έχουμε εκταμιεύσει χρήματα για διάφορους σκοπούς, και για 

εργολάβους έχουμε εκταμιεύσει και για .. έργα και δεν ξέρω και εγώ για τι 

άλλο, πάρα πολλές αποφάσεις και λεφτά πολλά, εγώ θα προτείνω να βγει μια 

επιχορήγηση και να το κουβεντιάσουμε, θέλω την άποψη σας, για να 

επιδοτηθούνε οι Ακαδημίες των συλλόγων αυτών. Είναι πολύ δύσκολο για έναν 

γονιό σήμερα να πληρώνει 10, 20, 30, 50 ευρώ το μήνα για το παιδί του και 

σίγουρα, επειδή .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας προλάβω. Δεν μπορούμε παραπάνω ποσόν να βάλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν διαβάσετε την εισήγηση, έχει να κάνει με το ποσοστό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το ανώτατο ποσόν που δικαιούμαστε, το μοιράζουμε. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, επιτρέψτε μου. Λέτε να πάρουμε μια απόφαση.. Δεν 

μπορούμε να πάρουμε πιο πολλά. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα εκταμιεύονται τα χρήματα αυτά για 

τους αθλητικούς συλλόγους. Να το δούμε. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος 

τρόπος και νομικά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συγκεκριμένο κονδύλιο με το Νόμο είναι το ανώτατο που 

μπορούμε να δώσουμε και το μοιράζουμε, το ανώτατο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μπορεί ίσως να μπορούμε να επιδοτήσουμε τις Ακαδημίες σαν 

υποδομή στο Δήμο. Περάσανε όλα τα δημοτικά στάδια στο Δήμο. Με 

προηγούμενη απόφαση κ.Δήμαρχε του Δημοτικού Συμβουλίου πήρατε την 

ευθύνη και είπατε ότι πλέον τα δημοτικά στάδια, τα γήπεδα περνάνε στο Δήμο. 

Μήπως με κάποιον άλλο τρόπο μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση η 

οποία είναι δύσκολη ούτως ή αλλιώς. Δε μιλάμε για επιχορήγηση σε 

συλλόγους, ίσως με κάποιον άλλο τρόπο. Ομως είναι σημαντικό να το 

σκεφτούμε. Δε θα κοστίσει τίποτα από ένα ποσό. Να δώσουμε 1.000, 1.500 

ευρώ στις Ακαδημίες κάθε συλλόγου, στις Ακαδημίες κάθε συλλόγου και να 

πάνε και τα παιδάκια να αγοράσουνε μια φορμίτσα, να αγοράσουνε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι και λέω και γυρίζω και λέω, ότι ακόμα και μέσα από την ΚΕΔΩ 

που περάσανε τα γήπεδα, ίσως να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος μέσα από την 

ΚΕΔΩ. Δεν ξέρω, πρόταση κάνω και μεταφέρω και αν θέλετε και κάτι το οποίο 

και ακούγεται λογικό και πρέπει να είναι και προτεραιότητα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σεβαστή η πρόταση σου, σεβαστή πάρα πολύ η πρόταση σου, 

το ποσόν όμως σήμερα αυτό είναι συγκεκριμένο, το μοιράζουμε έτσι. Αυτή 
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είναι η πρόταση μας. Τώρα να βοηθάμε απ' όπου μπορούμε τον αθλητισμό, 

είτε με συντήρηση ή .. Δεν το συζητάμε αυτό, συμφωνούμε απολύτως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ να κάνω μια ερώτηση κατ' αρχήν. Ο γυμναστικός σύλλογος 

πόσα παιδιά έχει ξέρετε; Εχετε υπ' όψη σας; Το μπάσκετ.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Εγώ έχω μια αντίρρηση σχετικά με το Ναυτικό Ομιλο Νέων 

Παλατίων και Ωρωπού και Αγ.Αποστόλων, γιατί νομίζω ότι δεν, θα πρέπει ο 

Ναυτικός Ομιλος των Παλατίων να έχει πιο μεγάλη επιχορήγηση γιατί έχει 

περισσότερα παιδιά, έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι ήταν 

και πρωταθλητές Νοτίου Ευβοϊκού, τι ήταν τώρα το τελευταίο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο Κάλαμος πες μου πόσα άτομα έχει, πόσα παιδιά έχει ο Κάλαμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πάντως και οι Ναυτικοί Ομιλοι έχουνε καλές συνδρομές από 

τα μέλη τους και ανταπεξέρχονται. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο Ναυτικός Ομιλος των Αγ.Αποστόλων, εντάξει, είναι μικρό το 

ποσόν αλλά δεν μπορεί να είναι ίδιο με το Ναυτικό Ομιλο της .. Ενα 

πεντακοσάρικο, ένα χιλιάρικο. Γιατί να μην το βάλουμε παραπάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Βελτανιώτη έχετε το λόγο. Κύριε Πέππα, έχουμε δώσει 

το λόγο στον κ.Βελτανιώτη. Κύριε Πέππα.  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, εγώ δε θα πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αφήσουμε τον συνάδελφο να μιλήσει; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ δε θα μπω στη διαδικασία της πλειοδοσίας. Θα ψηφίσω 

την εισήγηση αλλά θα εκφράσω ένα παράπονο. Για να μην ξαναεπαναληφθεί 
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πάλι το φαινόμενο αυτό που έγινε στο προηγούμενο Συμβούλιο, εγώ στον 

κ.Φοργιάρη από πέρσι είχα προτείνει ένα σύστημα διανομής δίκαιο. Δηλαδή, να 

καθορίσουμε κάποια στάνταρ που να παίρνει βαθμολογίες το κάθε σωματείο, 

ανάλογα με τα τμήματα, τα αθλήματα που έχει, και να βγει ένα κλάσμα ενιαίο, 

ώστε να είναι αντικειμενικό. Ούτε εσείς να ερχόσαστε εδώ και να απολογείστε 

γιατί πήρε τόσα ο τάδε σύλλογος και ο άλλος τόσο, ούτε να βγαίνει κάποιος 

συνάδελφος και να λέει, μα αυτή η ομάδα έχει τόσα παιδιά και η άλλη έχει 

τόσα. Οταν αυτό έχει καθοριστεί από πριν με ένα στάνταρ, μια στάνταρ 

βαθμολογία που θα παίρνει ο κάθε σύλλογος, ανάλογα με τα αθλήματα που 

έχει, τους αθλητές και τα πρωταθλήματα που συμμετέχει, θα ήταν πιο 

αντικειμενικό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θυμίζω αυτό λίγο μαθηματικό τύπο στην μεταφορά μαθητών. Ε, 

δεν υπάρχει πιστεύω κάποια αντίρρηση.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 'Η κάνω λάθος; Η κα Στεργίου; Οχι. 

Ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού 

αδειών ανά κατηγορία άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως 

αυτή προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.    
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 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού 

αδειών ανά κατηγορία άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως 

αυτή προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συζητήσουμε και το 6 μαζί. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η εισήγηση μέχρι την Κυριακή το βράδι δεν λάβαμε. Σήμερα δεν 

κοίταξα αν πήραμε εισήγηση αλλά είναι μέρα Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δε 

θα συμμετέχω στη συζήτηση αυτή, θέλω να καταγραφεί, σ' αυτό, γιατί δεν 

έχω λάβει εισήγηση. Ούτε για το 5, ούτε για το 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα κ.Χασιώτη. Απλά ενημερώνω και εγώ το Σώμα ότι 

εκκρεμούσε η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία δόθηκε ως 

εισήγηση στους συναδέλφους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα το μεσημέρι που συνεδρίασε κύριε. Εντάξει, είναι πολύ 

λογικό.  

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σήμερα καθορίζουμε απλά τον αριθμό των αδειών που θα 

πάρουμε ή και το μέρος .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το μέρος. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και το μέρος. Εγώ δε συμμετέχω στη συζήτηση διότι πήρα 

την εισήγηση τώρα, βλέπω μέρη μέσα στην εισήγηση, που δεν ξέρουμε καν 

ούτε που είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα διαβάσουμε. Είναι .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι και να τα διαβάσουμε δε μου λέει κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχουμε ξαναπάρει την απόφαση, η περσινή είναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και είχαμε διαφωνήσει και πάλι. Λοιπόν, τελευταία στιγμή 

έρχεται η εισήγηση, έρχεται σήμερα το μεσημέρι και θέλετε να καθορίσουμε 

μέρη. Δεν θα καθορίσουμε μέρη, διότι δεν ξέρουμε αν είναι δίπλα μαγαζιά ή τι 

είναι δίπλα ή παραδίπλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε τώρα, μιλάτε τώρα για το στάσιμο εμπόριο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μαζί τα έχετε φέρει, ναι, μαζί τα έχετε φέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τη διαβάσω την εισήγηση προς το Σώμα αργά και 

προσεκτικά. Ξεκινάμε, Δημοτική Κοινότητα Καλάμου. Είναι 5 θέσεις για πώληση 

εποχιακών ειδών στο δημοτικό πάρκινγκ Αγ.Αποστόλων. 10 θέσεις παραγωγών 

στο δημοτικό πάρκινγκ και συγκεκριμένα, πάλι των Αγ.Αποστόλων εδώ, και 

συγκεκριμένα δίπλα στον Υποσταθμό της ΔΕΗ.  1 θέση σε ιδιωτικό χώρο 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πριν την Αγ.Μαρίνα Καλάμου. 5 θέσεις στην 

περιοχή Γκαντούτσενα, είναι πάνω στον Αγ.Γεώργη, στην εκκλησία εκεί του 

Μαρκοπούλου, απέναντι, για τον Κάλαμο. Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας. Είναι 

μια θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καντίνα, στη θέση Κούτση, είσοδο του 

στρατοπέδου. 1 θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καντίνα, στη λεωφ. 

Αθηνών - Χαλκίδος στην είσοδο του οικισμού Μαλακάσας, στο γήπεδο. 1 θέση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καντίνα, επί της λεωφ. Αθηνών στην είσοδο του 

οικισμού που πρόσφατα διαμορφώθηκε, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή δόθηκε αργά η εισήγηση .. Ξαναδιαβάζω, μια θέση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κάντινα) επί της λεωφ. Αθηνών, στην είσοδο 

του οικισμού που πρόσφατα διαμορφώθηκε, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Για 

Μαλακάσα λέει, Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας. 1 θέση παραγωγού .. Τι να 

κάνω; Εγώ αυτήν την εισήγηση έχω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτή την εισήγηση, Πρόεδρε, αλλά καλό θα είναι να το δούμε 

λεπτομερώς το θέμα και να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Εδώ δε γίνεται να 

ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περσινή απόφαση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι, δεν είναι περσινή γιατί οι καντίνες οι οποίες στήθηκαν 

στην παραλία Μαρκοπούλου περιλαμβάνονται σήμερα εδώ; Που είναι; Για 

δείχτε μου, δείχτε τες μου. Οχι, όχι, ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Μου είπατε 

ότι είναι η ίδια εισήγηση με την περσινή. Και ρωτάω, στην παραλία 

Μαρκοπούλου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτήν τη στιγμή στην παραλία Μαρκοπούλου υπάρχουνε 

καντίνες με άδεια οι οποίες δεν είναι εδώ μέσα. Εμείς ψηφίζουμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Τις άδειες οι οποίες δεν έχουνε διατεθεί. Οι 

διατηθέμενες που κυκλοφορούνε ήδη δεν είναι μέσα εδώ που είναι για 3 

χρόνια. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για 3 χρόνια είναι αυτές; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συζητάμε στις υπόλοιπες που δεν διατέθηκαν και είμαστε 

υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι ..  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, με συγχωρείτε πολύ, εγώ δε δεσμεύω για 3 χρόνια.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι; 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. σε ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν πρόκειται ούτε 

εγώ να δεσμευτώ, ούτε θα δεσμεύσω τον τόπο για 3 χρόνια με μια εισήγηση 

που ήρθε σήμερα το μεσημέρι. Με συγχωρείτε πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν δίνουμε άδεια εμείς τώρα. Στις κινητές καντίνες είχαμε πάρει 

απόφαση πέρσι να δώσουμε 5. Μια πήρε. Και σήμερα ψηφίζουμε να 

διαθέσουμε στο Δήμο και στις άλλες 4, αν φέτος έρθει κάποιος άλλος. Δεν 

καταλάβατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίζουμε θέσεις, δεν μοιράζουμε άδειες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον αριθμό, τον αριθμό κρίνουμε και τίποτε άλλο, για να πάει 

στην Περιφέρεια ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε τι ψηφίζουμε τώρα. Ακούστε τι ψηφίζουμε. Τον 

ανώτατο αριθμό διαθεσίμων αδειών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέσεων, θέσεων. Θέσεων που μπορούν να μετατραπούν σε 

άδειες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διαδικασία αυτή που περιγράφεται αναλυτικά στην υπ' 

αριθμόν, διαβάζω, 228/10 κλπ. έγγραφο, μας ορίζει ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 

πρέπει τα κατά τόπο Δημοτικά Συμβούλια να υποβάλλουν τη γνώμη τους στον 

Γενικό Γραμμάτεα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον ανώτατο αριθμό 

ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου. Τίποτε άλλο δεν ψηφίζουμε σήμερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να 

πούμε στον Περιφερειάρχη ότι εμείς στην περιοχή μας έχουμε, διαθέτουμε 

αυτόν τον αριθμό. Και λέμε, διαθέτουμε τον περσινό, εκτός από το στάσιμο 

εμπόριο που πιθανώς επειδή έχουμε κάποιες προτάσεις από κάποιους 

παραγωγούς που είναι στην περιοχή μας και δεν έχουνε εγκριθεί οι θέσεις 

αυτές από την Τροχαία, γιατί έχει πάει παντού η Τεχνική Υπηρεσία με την 
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Τροχαία και έχει εγκρίνει όλες τις θέσεις, εκτός από μερικές, μήπως πιθανόν 

νομιμοιποιηθούν στην πορεία με κάποιες αλλαγές που υποδείχτηκαν, να έχουμε 

τη δυνατότητα να τους δώσουμε την άδεια.  

 Αυτή είναι η διαφορά με πέρσι, καμία άλλη. Για να ξέρουμε τι 

ψηφίζουμε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξάλλου, σήμερα, συγνώμη και τελειώνω, συγνώμη Γιώργο μου, 

εξάλλου σήμερα ψηφίζουμε την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που πήραμε, έτσι;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εκεί είναι Πρωτοδικείο, που λέει και ο Αρμυριώτης, εδώ είναι 

Εφετείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, η εισήγηση στην Ποιότητα Ζωής η ομόφωνη προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η εξής: ανώτατος αριθμός πλανόδιου και 

στασίμου εμπορίου, μιλάει για τα 2 θέματα, δεν θα ορίσετε, απλά στην 

Ποιότητα Ζωής και στην εισήγηση, γιατί αυτή είναι η εισήγηση της Ποιότητας 

Ζωής, ήρθε η περσινή ως αριθμός και όχι ως θέσεις. Να διευκρινιστεί. Δεν 

ψηφίσαμε τις θέσεις, ψηφίσαμε τον ανώτατο αριθμό.. Ακούστε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν θέλετε να ξέρετε δηλαδή που είναι οι θέσεις; Να μην τις 

αναφέρω;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε .. Ορίστε. Τον ανώτατο αριθμό των 

θέσεων πλανοδίου και στασίμου εμπορίου. Οχι το που θα στηθούν.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Γιατί; Γνωμοδοτεί η Ποιότητα Ζωής, προτείνει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ο ανώτατος αριθμός του πλανοδίου και του στασίμου εμπορίου να 

είναι 45 και 50. Χωρίς θέσεις, χωρίς θέσεις και αυτό θα γραφτεί και στην 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα επανέλθουνε οι θέσεις και θα 

καθοριστούν γιατί ο Περιφερειάρχης μπορεί να πει, δεν εγκρίνω καμία ή 

εγκρίνω 10. Ποιος θα τις ορίσει τις θέσεις των 10 θέσεων; Και μάλιστα, 

Δήμαρχε, θυμάσαι κ.Πέππα πολύ καλά στην Ποιότητα Ζωής συζητήσαμε και το 

εξής θέμα: όσον αφορά το στάσιμο εμπόριο θα πρέπει να γίνει μια μελέτη 

αξιολόγηση, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο να πληρώνουν 

ένα τέλος, είτε με τη μορφή παραβόλου, είτε με την έκδοση της αδείας, να 

καταβάλλουν ένα τίμημα. Δηλαδή, η καντίνα η στάσιμη δεν βγάζει σκουπίδια; 

Δεν τα μαζεύει ο Δήμος; Τι αφήνει στο Δήμο; Δίνουμε μια άδεια .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιώργο τελειώσαμε. Ψηφίζουμε τον ανώτατο αριθμό, αυτό 

ψηφίζουμε.   

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μόνο, χωρίς θέσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, χωρίς θέσεις.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Φτιάχτε την απόφαση. Οχι, συγνώμη, Δήμαρχε, συγνώμη για 

την παρέμβαση. Για να ξέρω τι εισηγούμαι εγώ σαν Ποιότητα Ζωής στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Το διάβασα προηγουμένως, δεν 

το συζητάμε.   

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Α μπράβο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν θέλετε την 

ακούτε, αν θέλετε, αλλά δεν ψηφίζουμε αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζουμε αυτό πλέον. Εντάξει. Αποσύρεται. Μόνο αριθμό 

θέσεων και στο πλανόδιο εμπόριο είναι χορήγηση 33 θέσεων, υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου στα όρια του Δήμου.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

Το Συμβούλιο .. 45, 45 θέσεις. Απόφαση της Ποιότητας Ζωής. Σημερινή 

απόφαση.  

 Λοιπόν, να σημειωθεί, ναι, το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΜΑ 7.  

 Κύριε Χρήστου. Είναι εδώ ο κ.Χρήστου;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εδώ είμαι, εδώ. Στην εισήγηση η οποία έχει χορηγηθεί, ύστερα 

από την εξέλιξη που είχε το θέμα της τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, εμείς αποχωρούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρούν ο κ.Αρμυριώτης και ο κ.Καλύβας και ο κ.Γιασημάκης. 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Πριν αποχωρήσει ο κ.Γιασημάκης θέλω να πω ότι έθεσε ένα θέμα 

στο πρώτο θέμα, για το θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού, ανέφερε ότι 

δεν είναι νόμιμη η μεταφορά ποσού για την χρηματοδότηση άλλων έργων και 

ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θέλω 

να πω ότι το έργο το οποίο, από το οποίο μεταφέρεται το ποσό των 700.000, 

είχε προβλεφθεί αρχικά 1.400, έχει δικαίωμα, εμείς το μειώνουμε κατά 

700.000, κατ' αρχήν έχουμε δικαίωμα όλο το χρόνο να μεταφέρουμε ποσό από 

έργο σε έργο και το τελευταίο τρίμηνο του έτους από Οκτώβριο και μετά 

μπορούμε να μεταφέρουμε από έργο το ποσό το αντίστοιχο, 50%, και 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δαπάνη του 

Δήμου. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρθρο 161, παρ. 2 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Γιασημάκη, μισό λεπτό να 

ολοκληρώσει ο κ.Χρήστου, αν έχει κάτι άλλο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι απλώς να διευκρινίσω κάτι του κ.Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. Λοιπόν, τα τρία έργα τα οποία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, πάμε σε άλλο θέμα. Να το κλείσω αυτό γιατί πρέπει να 

φύγω. Αρθρο 161, παρ. 1 + 2, το 50% των χρημάτων από κωδικούς οι οποίοι 

αφορούν έργα, μπορεί να διατεθεί μόνο για υποχρεωτικές δαπάνες κ.Χρήστου.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Καθ' όλη τη διάρκεια, αυτό είναι το τελευταίο τρίμηνο κ.Γιασημάκη 

.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μόνο για υποχρεωτικές δαπάνες.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι το τελευταίο τρίμηνο, είναι το τελευταίο τρίμηνο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν μου βρείτε, εάν μου βρείτε στην αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού υποχρεωτικές δαπάνες θα το δεχτώ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

168 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι το τελευταίο τρίμηνο αυτό που διαβάζετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν μου βρείτε υποχρεωτικές δαπάνες στην αναμόρφωση 

προϋπολογισμού, θα το δεχτώ. Αν θεωρείτε υποχρεωτικές δαπάνες τις μελέτες 

για συντήρηση και επισκευές αντλιοστασίων .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι το τελευταίο τρίμηνο. Οταν έχει σχέση με έργο, όταν έχει 

σχέση με έργο .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αναμόρφωση τώρα περνάει ..  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό θα καταγραφεί κ.Γιασημάκη και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

που θα ελέγξει την απόφαση, θα αποφανθεί.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πολλές φορές δεν ελέγχει την 

απόφαση .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, κάνετε λάθος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. και απλά και μόνο τίθεται στο αρχείο αν παρέλθουν οι 30 

μέρες. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κάνετε λάθος μεγάλο. Ερχεται για κάθε αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν παρέλθουν 30 μέρες τίθεται στο αρχείο. Εάν θέλετε να 

ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να το ζητήσετε εγγράφως να 

ελεγχθεί.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έρχεται και έγκριση 

της απόφασης. Ελέγχεται κατά κόρον σας πληροφορώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ σας ξαναλέω, άρθρο 161, παρ. 1 + 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, εντάξει. Εχει καταγραφεί τώρα. Δεν .. 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό αφορά το τελευταίο τρίμηνο που λέτε εσείς και αυτό και πάλι 

.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αφορά το τελευταίο τρίμηνο και τις υποχρεωτικές δαπάνες. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, έχετε λάθος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε πως όχι; Κοιτάχτε το. Υποχρεωτικές δαπάνες αφορά και 

κακώς ψηφίζετε και αναμόρφωση. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, προχωρώ στην εισήγηση. Τα 3 έργα τα οποία δεν 

εγκρίθηκαν στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αφορούν την 

ψηφιοποίηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ποσού 24.600, συντήρηση 

και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 

2012, ποσού 73.800 και συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, 

γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2003, ποσού 307.500 ευρώ, μεταφέρονται 

στο αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο αυξάνεται ισόποσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα, εκ των πραγμάτων αλλάζει.  

 Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Παρών ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του. 

ΒΑΡΝΒΑ: Εγώ θα ήθελα να πω επειδή υπάρχει εδώ μια πρόταση για την 

Σχολική Επιτροπή, ε, αφού υπάρχει αποθεματικό ας δοθεί κάτι παραπάνω στις 

Σχολικές Επιτροπές που τα έχουν ανάγκη.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν είναι θέμα αποθεματικού η χορήγηση .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Στο αποθεματικό γιατί περισσεύουνε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για λόγους αρχής, κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια διευκρινιστική ερώτηση κ.Πρόεδρε. Μια διευκρινιστική 

ήθελα να κάνω, αν μου επιτρέπετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσαμε τώρα, ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, μα δεν αφήσατε να μιλήσουμε και καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσατε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω κάποιες διευκρινίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εδώ κ.Χρήστου λέτε για προαορετική εισφορά στις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου. Στην πρόσκληση μιλάμε για έγκριση έκτακτης 

επιχορήγησης. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της .. ; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, δεν είναι .. Απλά η διατύπωση είναι, δεν υπάρχει διαφορά.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει διαφορά. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, καμία.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Επίσης ήθελα να ρωτήσω, κάπου λέτε για τις παροχές, τις 

αμοιβές για συμμετοχή στα συμβούλια και επιτροπές. Τι αφορά αυτό;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι η αποζημίωση των Συμβούλων σε Δημοτικά Συμβούλια. Είχε 

προβλεφθεί ένα ποσό το οποίο κρίθηκε ανεπαρκές. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αν θυμάμαι καλά, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων ήτανε στο 

ύψος περίπου του 1.800.000 από τον προϋπολογισμό. 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, μιλάμε για συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλο.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι άλλο αυτό;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αλλο πράγμα αυτό, ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πέραν του ..; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, αυτό είναι συγκεκριμένα για συμμετοχή στα Δημοτικά 

Συμβούλια. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, θέλω να πω δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο σύνολο 

των αμοιβών των αιρετών και τρίτων; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, αυτό είναι ειδική, ειδικός κωδικός που αφορά την 

αποζημίωση των Συμβούλων και δεν επαρκεί .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα, αν σας είναι εύκολο, να έχουμε τι αμοιβές έχουν 

λάβει όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τη συμμετοχή στα 

Συμβούλια, στις επιτροπές κλπ., κατά το έτος 2011 και 2012.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Είναι αστρονομικής .. 

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. Τώρα, εντάξει, ανοίξαμε βιομηχανία.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, επειδή απ' ότι θυμάμαι, οι 700.000 ευρώ 

που είναι για οδοποιία, ήταν από ΣΑΤΑ για έργα. Μπορεί αυτή να μεταφερθεί 

σε άλλους κωδικούς που δεν αφορούν έργα; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, δεν ήταν από ΣΑΤΑ σε έργα, δεν έχει, η ΣΑΤΑ δεν έχει 

κατανεμηθεί.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η περσινή ΣΑΤΑ .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

 Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις; Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου Ωρωπού. 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα 8 και 9 θέματα κύριοι συνάδελφοι.  

 Οι εισηγήσεις εδώ έχουν διανεμηθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τα πάρετε λίγα λίγα για το πετρέλαιο και βλέπουμε. 

Υποσχεθήκαμε να έχουμε πετρέλαιο στα σχολεία μας φέτος, με οποιοδήποτε 

κόστος. Μόνο το πετρέλαιο σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, η μελέτη μας 

είναι ότι χρειάζεται περίπου 200.000 με τις νέες τιμές του πετρελαίου. Με τις 

νέες τιμές του πετρελαίου 200.000 ευρώ θέλουμε πετρέλαιο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ μια ερώτηση θέλω κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ερωτήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, έχετε καταγραφεί κ.Γιαμαρέλο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω παραλάβει εδώ έτσι ένα έγγραφο με διάφορες φωτογραφίες 

ωραίες, μόνο που λέει ότι είναι απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας 

εκπαίδευσης για την θερινή περίοδο του 2012, αλλά έχει  μόνο φωτογραφίες 

και διάφορες, έτσι, ότι στοίχισαν κάποια πράγματα. Δε λέει όμως τι στοίχισε το 

καθένα απ' αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα πάλι είναι άλλο θέμα αυτό. Ισολογισμού τώρα, εντάξει. 

Είπατε μια ερώτηση θέλετε να κάνετε. Ερώτηση δεν κάνετε, τοποθετηθείτε, 

εντάξει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Σας παρακαλώ τώρα, γιατί κοιτάξτε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου είπατε επί λέξη, ερώτηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ερώτηση είναι αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μου έχει έρθει μια εισήγηση, μια εισήγηση στα χέρια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, από ποιον έχει έρθει; Πάντως όχι από το Προεδρείο. Είναι.... 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής είναι αυτό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ξέρω. Το βρήκα στα πρακτικά εδώ. Μια εισήγηση. Σ' αυτούς που 

δίνουμε τα χρήματα και αυτή η εισήγηση εδώ έχει μερικές ωραίες 

φωτογραφίες, που λέει, γίνανε κάποια έργα και δίπλα δεν γράφει το κόστος 

των έργων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω που μπορώ να ζητήσω το κόστος αυτών 

των έργων αναλυτικά.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ε, εντάξει, το θέμα .. Για την Σχολική Επιτροπή δεν μιλάμε τώρα; 

Μιλάμε για κάτι άλλο; Κύριε Δήμαρχε, αυτό εδώ βρέθηκε σε εισηγήσεις. Ηρθε 

όπως μας δίνετε εισηγήσεις κάποιες φορές.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Που ζητάει τα χρήματα. Ναι. Οχι, λέει απολογισμός κ.Δήμαρχε. Λέει 

απολογισμός κ.Δήμαρχε. Ε, αυτό έκανα. Εκανα κάτι διαφορετικό; Δεν είμαι 

εντός θέματος κ.Πρόεδρε, που λέτε ότι είμαι εκτός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό εδώ λοιπόν, έχω μια ερώτηση που βρίσκονται αναλυτικά αυτές 

οι δαπάντες. Αυτό. Είστε η Σχολική Επιτροπή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου ήθελε να ρωτήσει κάτι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Τα χρήματα αυτά 

τώρα που λέμε, τα 120 και τα 120, έχετε μια ανάλυση και η μια Επιτροπή και η 

άλλη, μαζί τα βλέπουμε, έτσι; Που λέτε, ότι αυτά θα πάνε, για το πετρέλαιο, 

για τις λειτουργικές ανάγκες. Η ερώτηση μου είναι η εξής: έχουνε γίνει αυτές οι 

δαπάνες; Κύριε Βασιλάκο και κ.Ζαφείρη, απευθύνομαι σε σας. Εχουνε γίνει; 

Αρα, συγνώμη, έχουνε γίνει και θα τα πληρώσουμε τώρα γιατί τα χρωστάμε. Η 

μια ερώτηση.. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι, όχι, όχι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. Θα γίνουνε από εδώ και πέρα; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: 2 Νοεμβρίου εγώ και πόσο, 4 είσαι εσύ Παναγιώτη; Εχουμε 

διαγωνισμό πρόχειρο για το πετρέλαιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε λέω για το πετρέλαιο, μιλάω και για τα υπόλοιπα.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Και για τα υπόλοιπα υπάρχει μια συνεχή ροή λειτουργίας των 

σχολείων που απαιτεί κάποια χρήματα.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, δηλαδή για 2 μήνες, για παράδειγμα τώρα που έχουν μείνει, 

θέλουμε 30.000 λειτουργικές ανάγκες, δηλαδή γραφική ύλη, καθαριστικά, 

μελάνια και φωτοτυπικά; Ενα. Δεύτερον, αμοιβές τρίτων. Εχει 9.000 η 

Α/βάθμια και 6 η Β/βάθμια, είναι 15.000. Τι αφορά αυτό; Ερώτηση. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Λοιπόν, θέλετε να σας κάνω μια μικρή για τους 2 επόμενους 

μήνες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ερώτηση ακριβώς. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι, χαρτική ύλη. Μέσος όρος σχολείου, 85 ευρώ το μήνα, επί 34 

σχολεία, 2.890 ευρώ, επί 2 μήνες που απομένουν, 5.780 για χαρτική ύλη. 

Καθαριστικά. Μέσος όρων σχολείων 95 ευρώ, επί 34 σχολεία, 3.230, επί 2 

μήνες που μας απομένουν, 6.460. Φωτοτυπικά, επισκευές, .., μελάνια, μέσος 

όρος σχολείου 150 ευρώ το μήνα, επί 34, 5.100, επί 2, 10.200. Λογαριασμοί 

είναι, προς τρίτους, είναι ΟΤΕ κλπ. κλπ. Ετσι; Υπόλοιπα, έχουμε κάποια 

υπόλοιπα που οπωσδήποτε οφείλουμε στην αγορά, έτσι; Οι αυστηρά 

απαιτούμενες επισκευές, λέω αυστηρά, γιατί πλέον φτιάχνουμε μόνο αυτά τα 

οποία χρειάζονται για την ασφάλεια των μαθητών και μετά ένα τεράστιο θέμα, 

που λέγεται καθαρίστριες. Αυτοί οι οποίοι έχουνε διατελέσει, ο κ.Βελτανιώτης, 

μπορεί να το βεβαιώσει, ξέρουν τι σημαίνει να πρέπει να πληρώσεις τις 

καθαρίστριες χωρίς να έχεις πάρει τα λεφτά από το κράτος. Οποιος ξέρεις 

λοιπόν, αντιλαμβάνεται τι εννοώ. Εμείς έχουμε δώσει αυτήν τη στιγμή στις 

καθαρίστριες, είναι πληρωμένες και ασφαλιστικά και εργασιακά και το κράτος 

μας οφείλει 35.000 ευρώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι αμοιβές τρίτων τι είναι; Οι αμοιβές τρίτων .. ; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ρε παιδιά, έχω 22 καθαρίτριες.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 9 + 6, 15. Είναι οι καθαρίστριες; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι, όχι, όχι. Οι καθαρίστριες είναι πολύ παραπάνω.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 9.000 που είναι .. Τι είναι οι αμοιβές τρίτων; Απαντήστε μου.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οι καθαρίστριες, οι καθαρίστριες .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αμοιβές τρίτων κύριε μου ξέρω τι είναι. Αλλο λειτουργικές ανάγκες 

και άλλο αμοιβές τρίτων. Αμοιβές τρίτων είναι ο λογιστής, ο δικηγόρος .. 

Λοιπόν, ρωτάω τι είναι; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Σας λέω, σας λέω λοιπόν, ότι .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι καθαρίστριες, είναι μισθοδοσία οι καθαρίστριες. Ξέρω τι ρωτάω. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτάκι. Οι καθαρίστριες λοιπόν είναι πολύ παραπάνω τα 

χρήματα από 9.000 ευρώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το 9.000 τι είναι Ζαφείρη;  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Και για τις καθαρίστριες. Τώρα αν λογιστικά δεν το έχουμε βάλει 

σωστά, δεν είμαστε και λογιστές, έτσι; Ούτε έχουμε γραμματειακή υποστήριξη, 

ούτε λογιστική υποστήριξη. Μόνοι μας παλεύουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δέδες θέλει να ρωτήσει κάτι; Μάλιστα. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Ζαφείρη λέτε στο '12, στην εισήγηση που μας δώσατε, ότι 

υπήρχε επίλυση χρόνιου προβλήματος εισροής υδάτων στο υπόγειο σχολείου 

με αντικατάσταση όλου του αποχετευτικού συστήματος και στεγανοποίηση 

διαβρωμένων επιφανειών. Γνωρίζαμε από πέρσι ότι σε ένα σχολείο της 

περιοχής, το συγκεκριμένο σχολείο, είχε γεμίσει το υπόγειο με νερό και είχε 

πρόβλημα το θεμέλιο και η στατικότητα. Τι έργα γίνανε εκεί πέρα και πόσο 

κόστισαν; Γιατί μιλάμε για έργα υποδομής τώρα. Αυτά είναι .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αντικαταστάθηκε όλο το αποχετευτικό σύστημα, άλλαξαν οι 

σωλήνες, άλλαξαν δηλαδή όλη η αποχέτευση γιατί από εκεί ήταν η διαρροή και 
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το κόστος ήταν όχι απλώς ελάχιστο, αστείο, ήταν 4.000 σύνολο, υλικά και 

εργασία και αυτό ήταν ένα πρόβλημα που χρόνιζε επί 10 χρόνια. Ετσι; Από την 

μέρα που έγινε το σχολείο. Θέλω να πω λοιπόν και επειδή ρώτησε κάτι ο 

κ.Λίτσας, ότι για όλα αυτά υπάρχουν ακριβή παραστατικά, όπως επίσης 

υπάρχουν και οι προσφορές. Δεν είναι δηλαδή απευθείας ανάθεση, είναι όλα με 

προσφορές. Υπάρχουν στην Σχολική Επιτροπή. Οποιος θέλει μπορεί να τα 

αναζητήσει και να τα πάρει. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Ζαφείρη, πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει για τα 

χρήματα τα οποία έρχονται στις Σχολικές Επιτροπές, 100- 120.000 ευρώ κάθε 

φορά και πέρσι λέγαμε ότι τα λεφτά ήτανε λίγα και φέτος πάλι λίγα θα είναι 

κ.Ζαφείρη και με το .. θεωρώ ότι με τα χρήματα αυτά ίσως να μην μπορεί να 

βγει και όλη η σχολική χρονιά. Γιατί το λέω αυτό. Το πως διαχειρίζεται κάποιος 

τα χρήματα, βεβαίως είναι ευθύνη δικιά του και του Συμβουλίου του. Εδώ πέρα 

ψηφίζουμε την πίστωση των χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές. Αυτό 

ψηφίζουμε. Φαίνεται ότι με τα χρήματα τα οποία έχει πάρει, επειδή έχω και μια 

καθαρή εικόνα για το τι γίνεται στα σχολεία, φαίνεται ότι γίνεται ένα έργο το 

οποίο νομίζω ότι, ιδιώς αν τα συγκρίνουμε με άλλα σχολεία στην Αθήνα και 

άλλες καταστάσεις, νομίζω ότι αυτήν τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερο 

επίπεδο. Και το λέω αυτό, δεν είναι σωστό, κουβεντιάζοντας μια πίστωση 

χρημάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται υπαινιγμοί και μομφές αν 

κάποιος πληρώνει τιμολόγια ή όχι. Εκεί είναι η Σχολική Επιτροπή, τα τιμολόγια, 

εμένα .. μου ζήτησαν τιμολόγια τα πήρα και τα είδα και για πριν και για τώρα 

και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να τα βρούμε εκεί.  

 Εδώ πέρα όμως, εγώ αυτό που μπορώ να πω και πάλι με σιγουριά, με τα 

λίγα λεφτά τα οποία παίρνετε, γιατί είναι λίγα, είναι λίγα για τα σχολεία μας, 

θεωρώ ότι γίνεται ένα αξιόλογο έργο και το λέω με πλήρη ευθύνη των λόγων 
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μου σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε ξεκινώντας την σχολική 

χρονιά σήμερα. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Ηθελα να ρωτήσω .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ μιλάω για την Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, δώσαμε το λόγο στον κ.Γιαμαρέλο τώρα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, με συγχωρείτε, μίλησα για την Α/βάθμια 

Σχολική Επιτροπή που έχω μια εικόνα συγκεκριμένη. Στην Β/βάθμια τέτοια 

εικόνα δεν έχω, ούτε, χωρίς να θέλω να πω τίποτα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι τον Ιούνιο είχαμε δώσει στις Σχολικές Επιτροπές 

ένα ποσόν, αλλά .. από 120.000 θαρρώ. Αυτά τα χρήματα.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 100. Αυτά τα χρήματα εκταμιεύτηκαν και διατέθηκαν για 

κάποια έργα; Ολα;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, έχω πει, έχω πει ότι θα ήταν καλό όσοι αντλούν χρήματα 

από τον προϋπολογισμό του Δήμου, να μας δίνουν και μια κατάσταση των 

πεπραγμένων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, υπάρχει νομικά αυτό, υποχρεωτικά το 

κάνουμε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, εδώ στο Συμβούλιο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με απολογισμό και ισολογισμό κάθε χρόνο. Αν δεν το 

διαβάζουμε εμείς .. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, το να κάνουμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πάρτο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το να κάνουμε έναν, μια, έναν απολογισμό των πεπραγμένων 

κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο ή κάθε φορά που ζητάμε χρήματα, νομίζω ότι είναι 

χρήσιμο. Δεν έχω καμία, έτσι, υπόνοια ότι μπορεί να γίνεται οτιδήποτε, αλλά η 

τάξη αυτό επιβάλλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υστερα και από την παραίνεση του κ.Δημάρχου εγώ θα κάνω 

αιτήσεις στα δύο Νομικά Πρόσωπα για να ζητήσω παραστατικά στοιχεία και θα 

ήθελα να παρακαλέσω τους κυρίους που είναι Πρόεδροι στα Νομικά Πρόσωπα, 

όπως λειτουργήσουνε το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του 

Δήμου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αναρτούν τις αποφάσεις τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

του Δήμου και θα παρακαλέσω, εντάξει, χρήματα διαχειρίζονται, δεν λέμε κάτι 

διαφορετικό, νομίζω όμως ότι θα μπορούσαν να τις αναρτήσουνε, δηλαδή να 

πάνε σε έναν υπάλληλο και με μια μικρή καθυστέρηση, όπως .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Λίτσα, έχουμε κάνει αίτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανεξάρτητη 

και εγώ και εγώ και ο κ.Βασιλάκος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και στου Δήμου, δεν πειράζει. Η κα Κοντογιάννη πως αναρτεί; 

Και πολύ καλά κάνει. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αφού υπάρχει, αφού υπάρχει δυνατότητα σαν Σχολική Επιτροπή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Περιμένουμε τους κωδικούς και θα γίνουν οι αναρτήσεις όλων 

των αποφάσεων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχετε αργήσει λίγο. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι, ακούστε, μπορεί να λέει το ΔΙΑΥΓΕΙΑ .. αλλά δεν έχουμε 

προσωπικό εμείς όμως. Είμαστε δύο άνθρωποι μόνοι μας. Ετσι;  

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την επιχορήγηση υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Λίτσας και ο κ.Βελτανιώτης και ο κ.Δέδες.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ ψηφίζω, εγώ ψηφίζω την επιχορήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Απλώς μια συμβουλή θα ήθελα .. αν μπορεί κάποια στιγμή 

μια κατάσταση με τα έξοδα για να ενημερώνονται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, δεν ακούσαμε τι ψηφίζετε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για σας είναι καλύτερο, όχι για μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. Παρών ο κ.Δέδες. Κυρία Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ το ψηφίζω αλλά θα ήθελα να υπάρχει, θέλω ανάλυση που θα 

κοιτάξω να την πάρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και η κα Στεργίου.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι και εγώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως και η κα Βαρνάβα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 ------------------------- 
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