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Β γήκαν μαχαίρια στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπου ακούστηκαν εκατέρωθεν 

βαρείς χαρακτηρισμοί, μεταξύ του 
Δημάρχου Ωρωπού Θ. Ρούσση και του 
Αρχηγού της μείζονος Αντιπολίτευσης Γ. 
Οικονομάκου, με αφορμή την αθώωση 
του Δημάρχου Ωρωπού, για τα τοξικά 
απόβλητα στο Συκάμινο.

Ήταν μια προσωπική κόντρα για μια 
υπόθεση η οποία δικαστικά έχει κλείσει, 
αλλά φαίνεται ότι έχει λάβει πολιτικές 
διαστάσεις και συνεχώς γίνεται αντι-
κείμενο διενέξεων και διαπληκτισμών 
σε κάθε συνεδρίαση.

Ο κ. Γ . Οικονομάκος με αφορμή 
την αναφορά της κας Καραβασίλη, η 
οποία κάνει λόγο για τοξικά απόβλητα 
«και στην περιοχή του Συκάμινου σε 
ιδιωτική χωματερή», έθεσε ερώτημα 
στο Δήμαρχο σχετικά με το τι σκο-
πεύει να κάνει για την απορρύπανση 
της περιοχής. Και επανέλαβε ότι στην 
αναφορά της η κας Καραβασίλη λέει 
ότι «υπάρχουν τεράστιες ποσότητες 
τοξικών αποβλήτων στην Β. Αττική την 

Εύβοια και την περιοχή του Συκάμινου».
Απαντώντας ο Δήμαρχος κ. Θ. Ρούσ-

σης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον 
κ. Γ. Οικονομάκο λέγοντας «Ο κ. Οικο-

νομάκος έχει πολύ καιρό να έλθει στα 
Δ.Σ. γιατί αθωώθηκα. Τα δικαστήρια 
αποφάνθηκαν. Αν είχες το θάρρος θα 
ζητούσες συγγνώμη. 

Δεν το έχεις. Αν είχες φωτογραφίες 
γιατί δεν πήγες στον εισαγγελέα; Ήρθες 
στο δικαστήριο και με την κατάθεσή σου 
αθωώθηκα. Τώρα κρύβεσαι. Αποτύχατε 
να καταδικαστώ κ. Οικονομάκο!. 

Είστε λίγος, πολύ λίγος. Εσύ το 
πας αλλού στο πολιτικό. Εμένα φοβό-
σουνα. Και εγώ σου λέω: Μπορεί να 
υπάρχει ρύπανση και το θέμα είναι 
να μην υπάρχει ρύπανση στο μέλλον. 
Ο Θ. Ρούσσης αθωώθηκε. Το θέμα 
δικαστικά έκλεισε».

Στη παρέμβαση ο Επικεφαλής της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης Ωρωπού» κ. Μ. 
Χασιώτης, ζήτησε να έρθει η απόφαση 
του δικαστηρίου στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και να συζητηθεί. Η ουσία είναι ότι 
το Δικαστήριο αθώωσε πανηγυρικά το 
Δήμαρχο Ωρωπού κ. Θ. Ρούσση από 
όλες τις κατηγορίες. Και η ετυμηγορία 
του δικαστηρίου πρέπει να γίνει σεβαστή 
από όλους. 

Νέα κόντρα Ρούσση-Οικονομάκου  
για την αθωωτική απόφαση του Συκάμινου

Με την επανέγκριση της μελέτης κόστους-οφέλους, 
η δημοτική αρχή αποφάσισε στο δημοτικό συμβούλιο 
την Τετάρτη 21/9/2016 να προκηρύξει διαγωνισμό 
για την παράδοση της καθαριότητας του συνόλου του 
δήμου Ωρωπού σε εργολάβο για τρία χρόνια (01/4/201 
Τι 28/2/2020)'έναντι του ποσού των 6.300.000 ευρώ. 
Αυτό το κονδύλι θα εκταμιευθεί από «ιδίους πόρους» 
του δήμου, δηλαδή θα το πληρώσουν μέσω της τοπι-
κής φορολογίας και των δημοτικών τελών οι δημότες.

Η απόφαση αυτή αποτελεί πρόκληση για τους κατοί-

κους της περιοχής, για τους ίδιους τους εργαζόμενους 
στην καθαριότητα αλλά και στην ΚΕΔΩ στους οποίους 
οφείλονται δεδουλευμένα για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Με άλλα λόγια, «λεφτά υπάρχουν» αλλά για τους 
εργολάβους και όχι για τους εργαζόμενους του δήμου.

Η Λαϊκή Συσπείρωση κατήγγειλε τις ενέργειες της 
δημοτικής αρχής, ζήτησε την απόσυρση του θέματος, 
την άμεση εξόφληση των οφειλών προς τους εργα-
ζόμενους και την συμπαράσταση στον αγώνα των 
συμβασιούχων για την μονιμοποίηση τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι παρατάξεις της «αντιπολίτευσης» ήταν 
για ακόμη μία φορά απούσες (Γιασημάκης, Δημητρίου, 
Χασιώτης Παναγιώτης), όπως άλλωστε συνηθίζουν, 
ενώ η μισή σχεδόν παράταξη του κου Οικονομάκου 
στηρίζει ανοικτά και ψηφίζει υπέρ της φορομπηχτικής 
πολιτικής της δημοτικής αρχής...

Κανένας εργολάβος στις υπηρεσίες του δήμου. Τώρα 
εξόφληση των δεδουλευμένων των εργαζομένων και 
συμπαράσταση με κάθε τρόπο στο δίκαιο αίτημα για 
την μονιμοποίηση τους.

Εκατομμύρια για τους εργολάβους με τους εργαζόμενους απλήρωτους...

Καταργούνται οριστικά, με Προεδρικό 
Διάταγμα, τα Αστυνομικά Τμήματα 
Καπανδριτίου και Καλάμου σε μια περιοχή 
που υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω των 
χιλιάδων μεταναστών που έχουν μεταφερθεί 
στην περιοχή της Μαλακάσας αλλά και της 
εγκληματικότητας που παρουσιάζεται καθόλη 
τη διάρκεια του χρόνου.
Η «Άποψη τώρα» πρώτη είχε αποκαλύψει 
το σχέδιο της κυβέρνησης να κλείσει τα 
δύο αυτά αστυνομικά τμήματα, τα οποία 
θα μεταφερθούν στο Α.Τ. Ωρωπού και Α.Τ. 
Αυλώνα και είχε επισημάνει τον κίνδυνο 
που γεννιέται από αυτή την απόφαση, αλλά 

και την ανασφάλεια που έχει κυριεύσει 
τους κατοίκους. Με την απόφαση αυτή της 
κυβέρνησης ουσιαστικά μένει απροστάτευτο 
το νότιο τμήμα του Δήμου Ωρωπού, το οποίο 
εμφανίζει μεγάλη εμπορική και τουριστική 
κίνηση.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θ. Ρούσσης και η 
Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 30ης Αυγούστου, ομόφωνα 
καταδίκασαν την απόφαση της κυβέρνησης 
να προχωρήσει στην κατάργηση των δύο 
Αστυνομικών Τμημάτων Καπανδριτίου και 
Καλάμου. Μάλιστα με ψήφισμά του το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, προς τον 

αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
κ. Τόσκα, ζητά την ακύρωση της προκλητικής 
απόφασης. Κι αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή 
εκτιμά ότι εάν ισχύσει η κατάργηση των 
Α.Τ., τότε θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια 
της περιοχής και οι κάτοικοι θα αισθάνονται 
απροστάτευτοι.
Ο Βουλευτής Επικράτειας κ. Β. Οικονόμου 
κατέθεσε προς τον Αναπληρωτή υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Ερώτηση με την οποία 
του επισημαίνει την λάθος απόφαση και τους 
κινδύνους που υπάρχουν από αυτή την κίνηση 
της Πολιτείας και ζητά να ενημερωθεί για το 
σκεπτικό της απόφασης.

Κλείνουν τα A.T. Καπανδριτίου και Καλάμου 
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Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ωρωπού στις 7 Μαρτίου για τον ΧΥΤΥ, που 
προβλέπεται στον Ωρωπό από το ΠΕΣΔΑ 

Αττικής( για το περιεχόμενο του είχε ενημερωθεί 
ο Δήμαρχος)  μας αναγκάζει να εκφράσουμε την 
έντονη αντίδραση μας για τους εξής λόγους:
1. Με τον ν4042/2012 ο οποίος εφαρμόζει στην 
χώρα μας την οδηγία 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα 
με το άρθρο 29 και άλλα, απαγορεύεται ρητά 
να οδηγούνται τα απορρίμματα στους ΧΥΤΥ εάν 
προηγουμένως δεν εφαρμοσθεί η εξής ιεράρχηση 
στην διαχείριση τους:
• Πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμο-
ποίηση 
• Ανακύκλωση στην πηγή (με τέσσερα ρεύματα)
• Κομποστοποίηση και εκτροπή των βιοαποδο-
μήσιμων 
• άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέρ-
γειας και διάθεση 

2. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2013, οι χώρες 
της ΕΕ Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο έχουν 
σχεδόν μηδενίσει την διάθεση σε ΧΥΤΥ στις 28 
χώρες της ΕΕ είναι 40% ως προς τα παραγόμενα 
απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Δυστυχώς η χώρα 
μας έχει διπλάσιο ποσοστό διάθεσης σε ΧΥΤΑ-Υ 
80% και είναι ο κυρίαρχος τρόπος διάθεσης. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με την 
Μάλτα, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.

Άλλο ένα… έγκλημα στον Ωρωπό
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/10-03-2017

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην Αττική περιμένουμε (δυο χρόνια τώρα) να υλοποιηθούν 
οι εξαγγελίες της Περιφερειακής Αρχής για διαλογή στην πηγή 
σε 4 ρεύματα (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα) και διαλογή 
στην πηγή του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των 
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ),  δημιουργία ολοκληρωμέ-
νων μονάδων ανάκτησης-ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
και αφού μειωθεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων στο 30% κατά βάρος των ΑΣΑ τότε θα εξε-
τάζονταν τρόποι περαιτέρω ανάκτησης και τελικής διάθεσης. 
Δυστυχώς βλέπουμε ότι η «αφέλεια» ορισμένων δήμων 
προωθεί την διαιώνιση της πληγής στην Αττική και τη χώρα, 
όπου ονομάζεται ΧΥΤΑ. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία  των 
ΧΥΤΑ στην χώρα μας με πρώτη τον ΧΥΤΑ Φυλής,  λειτουργούν 
κατά παράβαση των περιβαλλοντικών ορών των ΑΕΠΟ τους 
ή επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.

 Δεν πρέπει στον Ωρωπό να επαναληφθεί ένα τέτοιο 
έγκλημα ή να επαναληφθούν τα γεγονότα της Κερατέας. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να ανακληθεί η όποια 
διαδικασία χωροθέτησης στον Ωρωπό ΧΥΤΑ η οποιαδήποτε 
μελέτη-το ΠΕΣΔΑ αποτελεί κατεύθυνση και δεν υποκαθιστά 
τους νόμους και τις ΚΥΑ που καθορίζουν τις διαδικασίες 
χωροθέτησης ΧΥΤΥ-να τροποποιηθεί το ΠΕΣΔΑ, και να επιχο-
ρηγήσει η Περιφέρεια τον Δήμο Ωρωπού, ώστε να εφαρμοσθεί 
ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων 
υλικών και βιοποδομήσιμων, τα οποία θα οδηγούνται στις 
προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας τους. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ... ΣΤΟΥΣ  ΧΥΤΑ  
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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ΟΙ     ΩΡΩΠΙΩΤΕΣ     
ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

Κανένας Χ.Υ.Τ.Υ.  
στο δήμο Ωρωπού!

Με καθυστέρηση τριών ολόκληρων 
μηνών (!) ενημερώθηκε το Δημοτικό 
Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία για την 
υπ΄αριθ. 414/06-12-2016 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου που προε-
γκρίνει τη δημιουργία Χώρου Υγειονο-
μικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στο 
Δήμο Ωρωπού. Και όλα αυτά, αφού έχει 
προηγηθεί η υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση 
του ΕΔΣΝΑ και η σύνταξη και υποβολή 
των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΤΣΔ) 
των απορριμμάτων από τους Δήμους της 
Περιφέρειας (!). Η απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου ορίζει ευκρινέστατα 
ότι: «Η σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση 
ΤΣΔ από τους Δήμους της Περιφέρειας 
που δεν υπέβαλλαν εγκαίρως ΤΣΔ, απο-
τελεί προϋπόθεση για την συναίνεση του 
ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε 
σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης έργων 
και παρεμβάσεων για την διαχείριση 
αποβλήτων από πλευράς των ως άνω 
Δήμων». Καμία προηγούμενη συζήτηση 
του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
φυσικά καμία ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 7ης Μαρτίου, ο Δήμαρχος 
προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι ισχυ-
ριζόμενος ότι η πρότασή του προς την 
Περιφέρεια αφορούσε τη δημιουργία 
ΧΥΤΥ στο Δήμο Ωρωπού, αλλά μόνο 
για αδρανή υλικά και έκανε «λάθος» 
το Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν 
το αναφέρει στην υπ΄ αριθ. 414/2016 
απόφασή του (!).

Αφενός δεν υπάρχει λάθος σε καμία 
απόφαση, όταν πρόκειται για απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 
δηλαδή της ανώτερης αυτοδιοικητικής 
βαθμίδας της χώρας και αφετέρου ποιος 
νομιμοποιεί τη Δημοτική Αρχή να ζητήσει 
χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών χωρίς 
προηγούμενη διαβούλευση και ενημέ-
ρωση της τοπικής κοινωνίας; Μάλιστα, 
ακόμη και για τη δημιουργία του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) η 
αντίδραση των κατοίκων του Πολυδεν-
δρίου ήταν καθολική.

Η περιοχή μας έχει υποφέρει αρκετά 
με το πρόβλημα του Ασωπού και του 
εξασθενούς χρωμίου που την ταλανίζει 
για δεκαετίες και το χειρότερο που θα 
μπορούσε να προστεθεί αυτή τη στιγμή 
είναι και ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων. 

Όπως και το 1996 στον Αυλώνα, 
όπως και το 2003 στο Πολυδένδρι, όσοι 
σχεδιάζουν τη δημιουργία ΧΥΤΥ εντός 
του Δήμου μας θα βρουν σύσσωμη την 
τοπική κοινωνία απέναντί τους!

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΩΡΩΠΟΥ

Ψήφισμα του δημοτικού 
συμβουλίου Ωρωπού 
για την πιθανότητα 
εγκατάστασης  
Χ.Υ.Τ.Υ. στον Ωρωπό

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρί-
τη 07.03.2017, ο Δήμος Ωρωπού, με 
ψήφισμά του, ανακάλεσε το Τοπικό 
Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση των 
απορριμμάτων, μετά την απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για την εγκα-
τάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. στον Δήμο Ωρωπού.

Μια απόφαση της Περιφέρειας, η 
οποία αλλοιώνει την πρόθεση του Δήμου 
μας, καθώς δεν αναφέρει ρητά ότι η 
εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. αφορά μόνο την 
εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
σε τοπικό επίπεδο και μόνο, κάτι εξάλλου 
που ήδη συμβαίνει στην ίδια περιοχή και 
σήμερα από τον ιδιοκτήτη του λατομείου.

Η συνεδρίαση αυτή, παρά τη σοβαρό-
τητα του θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
έγινε πεδίο αντιπαράθεσης και στείρας 
αντιπολίτευσης χωρίς κανένα νόημα 
και περιεχόμενο. Θα ήταν τουλάχιστον 
αστείο να πιστέψει κανείς ότι η Δημοτική 
Αρχή επιθυμεί την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. ή 
Χ.Υ.Τ.Α. ή οποιασδήποτε εγκατάστασης 
που θα υποβαθμίσει την περιοχή μας.

Η Δημοτική Αρχή παραμένει σταθερή 
στο έργο της και με γνώμονα το συμ-
φέρον των δημοτών και μόνο και δεν 
παρασύρεται από τις αντιπολιτευτικές 
κορώνες, όσων αναζητούν ευκαιρίες 
για να σταθούν εμπόδιο στην ανάπτυξη 
του τόπου μας.

-Το θέατρο του παραλόγου ζήσαμε 
στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που 
συγκάλεσε ο Δήμαρχος για να ενημε-
ρώσει τους Δημοτικούς Συμβούλους 
για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων στον Ωρωπό και 
συγκεκριμένα στο Πολυδένδρι.

Αυτό που δεν μας είπε όμως ο κ. 
Ρούσσης είναι ότι ήξερε τα πάντα από 

την αρχή για τη δημιουργία Χώρου Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων . Και το 
γνώριζε όχι γιατί κάποιοι τον πληροφό-
ρησαν, αλλά γιατί ο ΙΔΙΟΣ είχε ζητήσει 
να γίνουν με έγγραφο που έστειλε προς 
την Περιφέρεια Αττικής στις 23/06/2015 
με αριθμό πρωτοκόλλου 7808 με τίτλο 
«Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Δήμου Ωρωπού ».

Δεν μας είπε ακόμη:
• ποιος συνέταξε αυτό το σχέδιο;
• γιατί δεν πέρασε από Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής;
• γιατί δεν πέρασε από Δημοτικό 

Συμβούλιο;
γιατί δεν μπήκε σε διαβούλευση με 

την τοπική κοινωνία;
Σε ένα Δήμο που πλήττεται από την 

ύπαρξη 8 σταθμών διοδίων, από το 
μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο υδρο-
φόρο ορίζοντα έρχεται να προστεθεί και 
επίσημη χωματερή! (Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων)

Η αλαζονεία και η 
αμετροέπεια σε  
όλο της το μεγαλείο

Εάν αυτό το έκανε σκόπιμα είναι 
επικίνδυνος για τον τόπο.

Εάν δεν το κατάλαβε ή τον κορόι-
δεψαν είναι δυο φορές επικίνδυνος. 
Σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις 
του κ. Ρούσση τις πληρώνει ο Δήμος 
Ωρωπού. 

Η καταστροφική πορεία αυτής της 
δημοτικής αρχής δεν έχει τελειωμό με 
θύμα το Δημότη και το Δήμο Ωρωπού.

Υ.Γ. Με «νταηλίκια» και προσωπικές 
επιθέσεις σε όσους έχουν αντίθετη 
άποψη δεν καλύπτονται οι ευθύνες σας 
και πολύ περισσότερο δεν λύνονται τα 
προβλήματα του τόπου!

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ
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Η Λεωφόρος Χαλκουτσίου είναι ο 
κεντρικός δρόμος του Δήμου Ωρω-
πού που οδηγεί από τη Σκάλα προς το 
Χαλκούτσι και τα Πηγαδάκια. Μια οδός 
ταχείας κυκλοφορίας, και ταυτόχρονα 
πολύ επικίνδυνη, καθώς υπάρχουν σκο-
τεινές κλειστές στροφές που για όσους 
δεν τις γνωρίζουν αποτελούν παγίδες.

Ο δρόμος αυτός, ειδικά τους θερινούς 
μήνες, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος 
της τουριστικής κίνησης. Είναι όμως 
μια «τυφλή» λεωφόρος στο μεγαλύτερο 
μέρος της.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ υπάρχουν 
κολόνες ηλεκτροδότησης καθόλου, σχε-
δόν, το μήκος της, δυστυχώς, φωτισμός 
δεν υπάρχει. Μαύρα σκοτάδια απόλυτη 

καταχνιά. Στο «γεφυράκι» πριν το Χαλ-
κούτσι, όπου η στροφή είναι επικίνδυνη, 
η κατάσταση είναι τραγική.

Το ίδιο και στα Πηγαδάκια μετά την 
Εφέδρων, όπου ο δρόμος στενεύει λόγω 
καθίζησης, με μια «ξεχασμένη» επί δεκα-
ετία σηματοδότηση. Για να συνεχίσει η 
«σκοτεινή κούρσα» μέχρι την στροφή της 
Νέας Εκάλης. Στο σημείο εκείνο που κάθε 
χρόνο ξεφεύγουν από την πορεία τους 
αρκετά αυτοκίνητα λόγω της απότομης 
κλίσης του δρόμου.

Παράλληλα, κατά μήκος του δρό-
μου, υπάρχουν και στάσεις του ΚΤΕΛ 
βυθισμένες στο σκοτάδι, πνιγμένες στα 
αγριόχορτα, που δεν φαίνονται και απο-
τελούν κίνδυνο για όποιον αναμένει το 

λεωφορείο.
Για να μην θρηνήσουμε λοιπόν, άδι-

κα, θύματα η Δημοτική Αρχή θα πρέπει 
άμεσα να προχωρήσει στην επίλυση 
του προβλήματος. Εάν δεν υπάρχουν 
λάμπες να τοποθετηθούν. Αν δεν υπάρχει 
σχετικό κονδύλι να εξευρεθεί, καθώς οι 
ανθρώπινες ζωές έχουν μεγαλύτερη αξία 
από οτιδήποτε άλλο και δεν κοστολογού-
νται. Αποφάσεις σε δημοτικά συμβούλια 
παρωδία...

Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρ-
της 31/8/2016 τέθηκαν    για συζήτηση 
σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και 
η έγκριση του τεχνικού προγράμματος για 
το 2017. Παραβιάζοντας τον κανονισμό, 
δεν δόθηκε εισήγηση για τα 7 από τα 9 

προς ψήφιση θέματα.
Ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε 

απόσυρση του θέματος και συζήτηση του 
σε νέα ημερομηνία, η δημοτική αρχή όχι 
μόνο αρνήθηκε αλλά προχώρησε στην 
έγκριση του με συνοπτικές διαδικασίες. 
Μπορούν να βγουν συμπεράσματα για 
το ρόλο της δημοτικής αρχής και της 
«αντιπολίτευσης», η οποία είναι συνεχώς 
απούσα ενισχύοντας και με απτό τον 
τρόπο την πολιτική που εφαρμόζεται. Η 
Λαϊκή Συσπείρωση ακόμα με πιο μεγάλη 
ένταση θα συνεχίζει να είναι, η μοναδική 
και πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στο 
δήμο, να αποκαλύπτει την αλήθεια και 
να παλεύει για τα συμφέροντα του λαού 
της περιοχής.

Η «τυφλή» λεωφόρος Χαλκουτσίου παγίδα για πεζούς και οδηγούς

Σ χεδόν δίπλα στο νέο σχολικό 
συγκρότημα στον Αγ. Κωνσταντίνο 
Ωρωπού βρίσκεται το οικόπεδο 

όπου δρομολογεί την δημιουργία σύγ-
χρονου βρεφονηπιακού σταθμού η Περι-
φέρεια Αττικής. Το σχολικό συγκρότημα 
σε συνδυασμό με τον βρεφονηπιακό 
σταθμό θα αποτελέσουν ένα σημαντικό 
έργο υποδομής για τον Ωρωπό. Σημα-
ντικό ρόλο για την απόφαση ως προς 
τον βρεφονηπιακό είχε η Περιφερειακή 
σύμβουλος από τα Νέα Παλάτια Ιωάννα 
Στεργίου.

Για το θέμα του Βιολογικού καθαρι-
σμού του Ωρωπού μας μίλησε ο πρώ-
ην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Βαγγέλης Ηλιάσκος καταθέτοντας τις 
απόψεις του. Ο πρώην αντιδήμαρχος, 
ως προς τον κίνδυνο να μην υλοποιηθεί 
ποτέ το έργο λόγω της απένταξής του 
από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
(ΕΠΕΡΑΑ) για την οποία κατηγορήθη-
κε η προηγούμενη δημοτική αρχή, μας 
δήλωσε πως τίποτα δεν έχει χαθεί επί της 
ουσίας, μιας και υπάρχει η δυνατότητα 
διεκδίκησης χρηματοδότησης τόσο από 
το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, όσο 
και από την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, 
σύμφωνα με τον πρώην αντιδήμαρχο, 
αν η μελέτη είχε προχωρήσει με την 
τωρινή δημοτική αρχή, θα μπορούσε να 
διεκδικηθεί και η εξαίρεση του έργου 
από την απένταξη ως προς το υπουργό 
των μελετών. 

Στις 29/10/14 υπήρξε ανάκληση της 
απένταξής έργων σε άλλες περιοχές 

της χώρας (Ναύπακτος, Μαρούσι, Θήβα 
κ.α) από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
(ΕΠΕΡΑΑ) κατόπιν ενεργειών, σύμφωνα 
με τον πρώην Αντιδήμαρχο, των τοπι-
κών αρχών των εν λόγω περιοχών. Ο κ. 
Ηλιάσκος μας τόνισε το γεγονός πως η 
απόφαση για το ξεκίνημα από το μήδεν 
στο Θέμα του Βιολογικού καθαρισμού 
ήταν ομόφωνη το 2011, ενώ σχηματίστη-
κε διαπαραταξιακή επιτροπή στο Δήμο 
Ωρωπού προκειμένου να διερευνήσει 
και να μελετήσει τις δυνατότητες και 
τις επιλογές. Η δημοπράτηση μελετών 
είναι χρονοβόρα και περίπλοκη διαδι-
κασία σύμφωνα με τον σχετικό νόμο 
που ισχύει από το 2005 μέχρι σήμερα. 

Γεγονός, που ήταν σε γνώση και της τότε 
αντιπολίτευσης.

Η δημοτική αρχή Οικονομάκου, σύμ-
φωνα με τον κ. Ηλιάσκο, έκανε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να επισπεύσει 
τις διαδικασίες. 

Η χωροθέτηση που ισχύει σήμερα 
είναι η πιο ενδεδειγμένη για τεχνικούς, 
πρακτικούς αλλά και τυπικούς λόγους 
σε σχέση με άλλες περιοχές που προτά-
θηκαν κατά καιρούς. Οι Περιβαλλοντι-
κές Απαιτήσεις ως προς το έργο, έχουν 
εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς. Ο 
Ασωπός ως αποδέκτης του νερού που 
θα προκύπτει από την επεξεργασία των 
λυμάτων εξασφαλίζει την τριτοβάθμια 

επεξεργασία τους, ο χώρος δεν βρίσκε-
ται δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και 
βέβαια υπάρχει και η απαραίτητη έγκριση 
του δημοτικού συμβουλίου. 

Ο πρώην αντιδήμαρχος μας τόνισε και 
το θέμα των προστίμων που κάποια στιγμή 
θα μας επιβάλει το Ευρωπαϊκό δικαστήριο 
αφού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και 
διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ 
όλοι οι οικισμοί από 2.000 κατοίκους 
και πάνω υποχρεούνται να διαθέτουν 
μονάδες Βιολογικού καθαρισμού ενώ 
τα έργα κατασκευής θα έπρεπε να είχαν 
υλοποιηθεί έως το 2005.

Σημαντικό έργο υποδομής για τον Ωρωπό

Δημιουργία σύγχρονου 
βρεφονηπιακού σταθμού
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Τ ην Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 
ψηφίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού 

ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 
έτος 2017.

Ένας προϋπολογισμός με ψίχουλα κοι-
νωνικής πολιτικής και χωρίς αναπτυξιακό 
προσανατολισμό. Ένας προϋπολογισμός 
από τον οποίο απουσιάζουν τα προβλή-
ματα των νέων ανθρώπων, η ανεργία, ο 
Άνθρωπος γενικότερα.

Ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν 
δίνει κίνητρα για στήριξη νέων επιχειρή-
σεων στο Δήμο Ωρωπού. Δεν στηρίζει 
μέσω μείωσης τελών και φόρων τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά 
τους Δημότες που έχουν πληγεί από 
την οικονομική κριοί]. Είναι ενδεικτικό 
πως την ίδια ώρα που η Δημοτική Αρχή 
καυχιέται ότι έχει στο ταμείο 8.340.000 
ευρώ, διπλασιάζει από την 01-01-2017 
τα τέλη ύδρευσης και θα υπάρχει χρέ-
ωση από το 1ο κυβικό νερού, παρά την 
ένσταση που είχαμε καταθέσει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αντίθετα όμως είναι ένας προϋπολο-
γισμός απ’ ευθείας αναθέσεων, κατατμή-
σεων έργων και τελοεισπρακτικός (μέσω 
της ύδρευσης).

Απ’ τη μια χρεώνει διπλάσια χρήματα 
για νερό στους Δημότες και από την 
άλλη για την προμήθεια 135.000 ευρώ 
για ανταλλακτικά ύδρευσης δεν κάνει 
διαγωνισμό αλλά προτιμά τη μέθοδο 
των απ’ ευθείας αναθέσεων, 9 X 15.000 
ευρώ, κάνοντας κατάτμηση του κονδυ-
λίου ανά Δημοτική Ενότητα χάνοντας 
έτσι την ευκαιρία να κερδίσει δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ ο Δήμος από την έκπτωση 
που θα προσέφερε ο προμηθευτής στο 
διαγωνισμό.

Την ίδια προσφιλή της τακτική ακολου-
θεί η Δημοτική Αρχή και στην προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού με κατάτμηση 

κονδυλίου 135.000 ευρώ σε 9X15.000 
ευρώ ανά Δημοτική Ενότητα χάνοντας 
και σε αυτή την περίπτωση χιλιάδες ευρώ 
από την έκπτωση που θα προσέφερε ο 
προμηθευτής.

Στους καθαρισμούς κοινόχρηστων 
χώρων με κατάτμηση έργου, απ’ ευθεί-
ας ανάθεση και πρόχειρο διαγωνισμό 
ύψους 130.000 ευρώ περίπου που και 
εδώ χάνεται η έκπτωση χιλιάδων ευρώ.

Στη σάρωση οδών με κατάτμηση ανά 
Δημοτική Ενότητα 120.000 ευρώ περίπου 
χωρίς διαγωνισμό με απ’ ευθείας ανάθεση 
5X24.600 ευρώ χάνοντας και εδώ δεκά-
δες χιλιάδες ευρώ από την έκπτωση του 
διαγωνισμού, την ίδια ώρα που ο Δήμος

Ωρωπού έχει πληρώσει 140.000 ευρώ 

για σάρωθρα (σκούπες) είναι φανερό 
πως υπολειτουργούν, παραμένοντας 
στις αποθήκες του Δήμου, με δημοτική 
υπαιτιότητα διότι χρειάζονται 2 χειριστές 
προκειμένου να λειτουργήσει η κάθε 
σκούπα. Την ίδια στιγμή μάλιστα έχει 
προκηρυχτεί διαγωνισμός 6.500.000 
ευρώ στον οποίο εμπεριέχεται η σάρωση 
δρόμων!

Στη συντήρηση και επισκευή Δημοτι-
κών κτηρίων 74.400 ευρώ με πρόχειρο 
διαγωνισμό και επισκευή και συντήρηση 
του ΚΕΠ Ωρωπού και Γραφείου Σκάλας 
Ωρωπού 74.400 ευρώ με πρόχειρο δια-
γωνισμό. Μήπως το ΚΕΠ Ωρωπού δεν 
ανήκει στα δημοτικά κτήρια ώστε να 
γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός 150.000 

ευρώ με τις ανάλογες εκπτώσεις αλλά 
προτιμούν την κατάτμηση και τον πρό-
χειρο διαγωνισμό;

Στη συντήρηση - καθαρισμό αγρο-
τικών και δασικών δρόμων γίνεται και 
εδώ κατάτμηση και απ’ ευθείας ανάθεση 
ανά Δημοτική Ενότητα περίπου 100.000 
ευρώ, 4 X 24.600 ευρώ χωρίς διαγω-
νισμό,χάνοντας πάλι ο Δήμος αρκετές 
χιλιάδες ευρώ από την έκπτωση της 
προσφοράς.

Επίσης για όλες αυτές τις προμήθειες 
- έργα δαπανούνται χιλιάδες ευρώ μέσω 
των πάγιων προκαταβολών των τοπικών 
διαμερισμάτων!

Θα πει κάποιος (όπως ο ίδιος ο Δήμαρ-
χος) ότι, η κατάτμηση ανά Δημοτική 
Ενότητα προβλέπεται και είναι νόμιμη. Το 
Νόμιμο όμως ΔΕΝ είναι πάντα και Ηθικό. 
Πόσο μάλλον σε αυτές τις δύσκολες 
εποχές που οι Δημότες στενάζουν από 
την οικονομική κρίση και είναι το λιγότερα 
προκλητικό να χάνονται δεκάδες ίσως και 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη μη 
διενέργεια διαγωνισμών, ακολουθώντας 
τη μέθοδο των απ’ ευθείας αναθέσεων!

Τέλος, όπως τονίσαμε και στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός του 
2017 βασίζεται σε αλλοιωμένα στοιχεία 
αποθεματικού, λόγω της απόφασης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού που 
ποτέ δεν εισηγήθηκε, ποτέ δεν συζητή-
θηκε και ποτέ δεν ψήφισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ωρωπού αλλά παρ’ όλα αυτά 
ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό.

Για όλους αυτούς τους λόγους 
καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και 
θεωρούμε υποχρέωσή μας, μαζί με τις 
ενέργειες μας προς τις αρμόδιες κρατι-
κές υπηρεσίες, να ενημερώσουμε τους 
Δημότες του Ωρωπού.

Απευθείας Αναθέσεις, Κατατμήσεις, 
Πρόχειροι Διαγωνισμοί... 

Ο προϋπολογισμός του δήμου Ωρωπού για το έτος 
2017, συντάχτηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
νόμου 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2016 -Επείγο-
ντα Μέτρα Εφαρμογής») και του νόμου 4064/2012 
(Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2014-2016») τους οποίους ψήφισε η κυβέρνηση ΝΔ - 
ΠΑΣΟΚ το 2012 και εφαρμόζει σήμερα η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ταυτισμένος με τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό που προβλέπει περικοπή χρηματοδότησης 

προς τους δήμους καθώς επίσης είναι σύμφωνος με 
τις κατευθύνσεις που έδωσε η διοίκηση της ΚΕΔΕ. Η 
τελευταία προωθεί τον χαρακτήρα των Δήμων-Ανώνυ-
μων Επιχειρήσεων, με «πελάτες» τα λαϊκά στρώματα τα 
οποία θα πληρώνουν για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.

Έτσι, το 85% των εσόδων του δήμου μας για το 
έτος 2017 (περίπου 29.000.000 ευρώ) θα προέλθουν 
από τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και 
τα πρόστιμα τα οποία θα πληρώσουν οι κάτοικοι της 
περιοχής μας. Η κρατική χρηματοδότηση εμφανίζεται 

μειωμένη κατά 1.000.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι 
και αντιπροσωπεύει μόνο το 15% των εσόδων του 
προϋπολογισμού (περίπου 5.000.000 ευρώ).

Η έκταση της επίθεσης στα ήδη επιβαρυμένα οικο-
νομικά των δημοτών άρχισε ήδη με την αύξηση των 
τελών ύδρευσης από την δημοτική αρχή.

Καλούμε το λαό της περιοχής σε ετοιμότητα. με 
οργάνωση μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του 
λαϊκού κινήματος να δώσει απάντηση στην αντιλαϊκή 
πολιτική της δημοτικής εξουσίας

Ο επικεφαλής ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

Για τον προϋπολογισμό του δήμου Ωρωπού 2017
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Σ το τέλος του 2016 (6 Δεκεμβρίου) 
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο η Β’ Αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού    Διαχείρισης 
Απορριμμάτων. Το σχέδιο έχει ως σκοπό 
την παραγωγή των λιγότερων δυνατόν 
απορριμμάτων, την πληρέστερη δυνατή 
ανακύκλωση και την μείωση στο μέγιστο 
δυνατό των σκουπιδιών που θα κατα-
λήγουν σε χώρους Υ γειονομικής Ταφής 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Σε πολύ γενικές γραμμές, τα απορ-
ρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρους 
διαλογής όπου θα ξεχωρίζονται τα ανα-
κυκλώσιμα τα οποία στην πορεία θα 
ανακυκλώνονται ενώ θα γίνεται ενα-
πόθεση των υπολειμμάτων σε Χώρους 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Στα πλαίσια του Σχεδίου προβλέπεται 
η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων Ωρωπού ενώ στα υπόψη 
βρίσκεται η αξιοποίηση παλαιών λατομεί-
ων στην περιοχή, γι αυτόν το σκοπό. Στην 
μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
στα πλαίσια της καταγραφής ανενεργών 
λατομείων στην Αττική γίνεται αναφορά σε 
ιδιόκτητο χώρο 112,7 στρεμμάτων στην 
περιοχή Μαυροσουβάλα της δημοτικής 
ενότητας Μαρκοπούλου.

Στις δράσεις για τα σκουπίδια, όσον 
αφορά τον Δήμο Ωρωπού, περιλαμβάνεται 
και Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης το οποίο  

έχει κατατεθεί στους αρμόδιους 
φορείς. Σε γενικές γραμμές στο Τοπικό 
Σχέδιο περιλαμβάνονται 6 σημεία: 

1. Η τοποθέτηση κάδων συγκέντρω-
σης ανακυκλώσιμων υλικών κάθε είδους 
(πέραν των πράσινων, μπλε και καφέ 
κάδων) χαρτί-χαρτόνι γυαλικά κλπ. Η 
τοποθέτηση θα γίνεται κυρίως έξω από 

δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις που 
παράγουν μαζικά κάποιο από τα είδη 
απορριμμάτων όπως είναι το χαρτί για 
τα σούπερ μάρκετ. 

3. Η οικιακή κομποστοποίηση οργανι-
κών απορριμμάτων. Η διανομή οικιακών 
κάδων κομποστοποίησης από τον Δήμο σε 
νοικοκυριά. Σε πρώτη φάση προβλέπεται 
η διανομή 500 κάδων των 330 λίτρων 
σε ισάριθμα νοικοκυριά.

3. Η δημιουργία πράσινων σημείων 

που θα χωροθετηθούν σε Ωρωπό, Αφίδ-
νες και Κάλαμο. Στους χώρους αυτούς 
θα συγκεντρώνονται α) ι ανακυκλώσιμα 
υλικά όπως μπαταρίες β) ογκώδη αντι-
κείμενα όπως στρώματα, έπιπλα κ.λ.π., 
και γ) κλαδέματα. Ως εναλλακτική της 
δημιουργίας πράσινων σημείων, προ-
τείνεται η προμήθεια ειδικών οχημάτων 
διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών 
που θα συγκεντρώνουν τα υλικά και θα 
τα μεταφέρουν σε Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων για ανακύκλωση. 
4. Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητο-

ποίησης όπως Α) ενημερώσεις σε σχολεία 
Β) διανομή φυλλαδίων Γ) διαφημιστικά 
σποτ σε ραδιόφωνα και τηλεόραση, 
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Δ) ημε-
ρίδες . Ε) συνέδρια. ΣΤ) συμμετοχή σε 
δίκτυα πόλεων Ζ) δράσεις καθαρισμού 
δημόσιων χώρων και άλλες σχετικές 
δραστηριότητες. 

5. Δράσεις σε β’ στάδιο όπως η 
ανταποδοτικότητα προς τους πολίτες. Για 
παράδειγμα, η διασύνδεση του προγράμ-
ματος με τα δημοτικά τέλη, η επέκταση 
των προγραμμάτων κομποστοποίησης από 
τις κατοικίες σε σημεία όπου βρίσκονται 
επιχειρήσεις εστίασης κλπ. 

6. Ως προς την διαχείριση αδρανών 
υλικών το Σχέδιο προβλέπει την δημιουρ-
γία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
και χώρου Υγειονομικής Ταφής καθώς 
και Μονάδα Αποβλήτων Κατεδαφίσεων 
στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων. 
Η συγκέντρωση των υλικών θα γίνεται 
σε containers ανοιχτού τύπου που θα 
βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορα 
σημεία του Δήμου. Τα υλικά θα μεταφέ-
ρονται στον χώρο επεξεργασίας όπου θα 
διαχωρίζονται εκείνα που προορίζονται 
για ανακύκλωση. Η επεξεργασία των 
ανακυκλώσιμων υλικών θα παράγει 
προϊόντα όπως σκύρα, άμμο, χαλίκια 
κ.α. που θα χρησιμοποιούνται στην οδο-
ποιία του δήμου. Η χρηματοδότηση για 
την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου θα 
προέλθει από Α) Το σύμφωνο Εταιρικής 
Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ Β) Το πράσινο Ταμείο 
Γ) Την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης και Δ)από ίδιους πόρους 
του Δήμου Ωρωπού.

Αλλάζει η διαχείριση των σκουπιδιών

Τι σχεδιάζεται για τον Ωρωπό

Τουλάχιστον από το Φθινόπωρο και μετά κυκλο-
φορούσαν φήμες για κόψιμο δέντρων στο Δάσος 
της περιοχής «Βούτημα»στον Αυλώνα. Το θέμα 
πήρε πάνω της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το 
Δασαρχείο Καπανδριτίου που διεξήγαγε έρευνα όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 
για την έκδοση Δασικής Ρυθμιστικής αστυνομικής 
διάταξης καυσοξύλευσης. Στην αιτιολογία της από-
φασης με αριθμό πρωτοκόλλου 3957 αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.

«Το γεγονός ότι κατά την θερινή περίοδο του 
2016 διαπιστώθηκε στη θέση «Βούτημα» Δημοσίου 
Δάσους της ΔΕ Αυλώνα Δήμου Ωρωπού εκτεταμένη 
υλοτομία και ρίψη ιπτάμενων χλωρών

πευκόδεντρων και πλατάνων, με σκοπό αργό-
τερα τον τεμαχισμό και την μεταφορά τους προς 
πώληση (ως κατακείμενα ξερά) σταδιακά εντός του 

τρέχοντος φθινοπώρου και χειμώνα.»
Η απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα: «Συμπληρώ-

νουμε-τροποποιούμε την 3004/ΔΑΔ 2/23-11- 2015 
Δασική-Αγροτική Ρυθμιστική Αστυνομική Διάταξη 
Καυσοξύλευσης της Υπηρεσίας μας και απαγορεύ-
ουμε την υλοτομία τεμαχισμό μεταφορά χλωρών και 
ξερών ιστάμενων ή κατακείμενων δέντρων θάμνων 
ή κλαδιών στο Δημόσιο Δάσος Βουτήματος Αυλώ-
να Δήμου Ωρωπού από οποιονδήποτε -ακόμη και 
κατοίκους της Δ.Ε Αυλώνα - καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της την 3004/ΔΑΔ 2/23-11-2015, ήτοι έως 
τη λήξη της την 23-11-2017»

Η Απόφαση απεστάλη για τις περαιτέρω ενέρ-
γειες στους Δασολόγους-Δασοπόνους και Δασο-
φύλακες του Δασαρχείου, στους Ομοσπονδιακούς 
Δασοφύλακες, τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και 
Αστυνομικούς Σταθμούς

Για... καυσόξυλα το δάσος στον Αυλώνα;



Μ ε πληθώρα καταγγελιών,α-
νάμεσα στους αρχηγούς των 
παρατάξεων στα δημοτικά 

συμβούλια και στον ηλεκτρονικό Τύπο, 
πέρασε το προηγούμενο διάστημα.

Οι καταγγελίες  
της αντιπολίτευσης

Για αλλοίωση των αποφάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου μίλησε ο Γιώργος 
Γιασημάκης της “Δυναμικής Πολιτείας”. Ο 
κ. Γιασημάκης ισχυρίστηκε -και μάλιστα 
δήλωσε πως θα κατέθετε τα στοιχεία 
που έχει στον εισαγγελέα- πως άλλα 
συζητούνται, άλλα ψηφίζονται κι άλλα 
γράφονται στις αποφάσεις. Μάλιστα, ο 
επικεφαλής της “Δυναμικής Πολιτείας” 
μίλησε για γεγονός απαράδεκτο, πολι-
τικά ανήθικο και παράνομο ενώ έκανε 
λόγο για παράβαση καθήκοντος και 
εξαπάτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Παρουσίασε, σύμφωνα με όσα υπο-
στήριξε, φακέλους με τις αποφάσεις 
και τα στοιχεία τα οποία ζήτησε να 
καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 20ης Οκτωβρίου. 

Τότε, οι απαντήσεις που έλαβε ήταν: 
μία από τον Πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου κ. Γκικάκη (να προσκομίσει 
εγγράφως τα στοιχεία που διαθέτει στο 
Δήμο) και μία από τον δήμαρχο κ. Ρούσ-
ση πως αν δεν καταθέσει τα στοιχεία 
στον εισαγγελέα είναι συνυπεύθυνος. 

Οι καταγγελίες της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης συνεχίστηκαν μετά από 
πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής για 
την διεξαγωγή τριών συνεδριάσεων: 
μία της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, μία 

της Οικονομικής Επιτροπής και μία του 
Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις 
31 Οκτωβρίου μετά το τριήμερο της 
28ης. Η πρόσκληση δόθηκε την Πέμπτη 
27 Οκτωβρίου, γεγονός που προκάλεσε 
την έκδοση κοινής ανακοίνωσης των 
δημοτικών παρατάξεων «Δυναμική 
Πολιτεία», «Ενεργός Δήμος- Ενεργοί 
Πολίτες» και «Συνεργασία Πολιτών» 
με θέμα την έλλειψη διαφάνειας διότι 
λόγω της τριήμερης αργίας δεν υπήρχε 
χρόνος ούτε στοιχεία για να μελετηθούν 
τα θέματα. 

Τα αίματα άναψαν στην κυριολεξία, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης του 
μήνα, όταν ο δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης 
έκανε παρατήρηση στον κ. Γιασημάκη 
γιατί δεν προσκόμισε τα στοιχεία-τα 
οποία επικαλέστηκε- ως προς την παρα-
ποίηση αποφάσεων. «Όταν ήταν εδώ 
οι αποφάσεις και στις έδειξα έκανες 
την «κότα». Όταν λες πως περιμένεις 
τις αποφάσεις έχεις θράσος περισσό.»

Ήταν η απάντηση του επικεφαλής 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Εν τέλει, 
ο χαρακτηρισμός απεσύρθη από τον κ. 
Γιασημάκη ο οποίος όμως παρέμεινε 
στην ουσία των επιχειρημάτων του. 
Παρέμβαση με τοποθέτησή του έκανε 
και ο Νώντας Δημητρίου επικεφαλής 
της παράταξης «Ενεργός Δήμος Ενερ-
γοί Πολίτες» που υποστήριξε πως για 
λόγους διαφάνειας η παράταξή του 
ζητά από την αρχή της θητείας της 
την ψηφιοποίηση των πρακτικών των 
δημοτικών συμβουλίων για να γνωρί-
ζουν με ακρίβεια τι έχει αποφασιστεί-
ειπωθεί οι πολίτες και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Επίσης ο κ. Δημητρίου 
μίλησε για απόκρυψη στοιχείων από 
τους συμβούλους για να παίρνονται 
γρήγορες και πρόχειρες αποφάσεις και 
τελείωσε λέγοντας πως λυπάται για την 
κατάσταση του δημοτικού συμβουλίου.

Από την άλλη μεριά, ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης 
Οικονομάκος με τοποθέτηση αλλά και 
ανακοίνωσή του κάλεσε τον δήμαρχο-
περιορισμούς χρόνου, προκείμενου να 
δοθεί λύση στο προβληματικό κεφά-
λαιο του Δήμου που λέγεται Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο.

Οι απαντήσεις  
και οι καταγγελίες  
του δημάρχου

Ο δήμαρχος Ωρωπού απαντώντας 
στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης 
είπε πως στις προσκλήσεις σεόλα τα 
συμβούλια δίδεται παραπάνω χρό-
νος από τις 5 ημέρες που προβλέπει 
ο νόμος. Όσο για τα συγκεκριμένα 
συμβούλια, μετά το τριήμερο της 28ης 
Οκτωβρίου, ο δήμαρχος επί της ουσίας 
απάντησε πως ήταν επιτακτική ανάγκη 
να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη 
του μήνα για να υπάρξει τακτοποίηση 
επειγουσών οικονομικών θεμάτων προς 
όφελος του Δήμου, όπως η ένταξη σε 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.ά. 
Όπως ανέφερε, μάλιστα, η διοίκηση 
του Δήμου δεν γίνεται με Δελτία Τύπου 
αλλά έχει πρακτική διάσταση.

Ο κ. Ρούσσης προχώρησε και σε 
καταγγελίες κατά του πρώην δημάρ-
χου κ. Οικονομάκου απαντώντας στην 
πρόσκληση του τελευταίου για διάλογο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο 
βιβλίο αποφάσεων δημάρχου, ένα 
βιβλίο που τηρεί κάθε δήμαρχος ξεχω-
ριστά. Σύμφωνα με τον κ. Ρούσση 
δεν βρέθηκε ποτέ αυτό το βιβλίο της 
θητείας του κ. Οικονομάκου.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και σε 
κλειδωμένες πόρτες, εξαφανισμένους 
σκληρούς δίσκους υπολογιστών τότε 
που παρέλαβε την δημαρχία από τον 
προκάτοχό του. Τέλος, αναφέρθηκε 
στον κ. Οικονομάκο ως τον υπεύθυ-
νο για τα προβλήματα του Λιμενικού 
Ταμείου.

Δημοτικές Παρατάξεις: 

Καταγγελίες και συγκρούσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Εγκληματική αμέλεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κρατάμε - κατά προσέγγιση - από τις 

αρχές του 2016 μέχρι σήμερα δηλητηριάστηκαν στην περιοχή Ωρωπού 
σε διάφορα σημεία αλλά και μέσα σε αυλές περίπου 180 σκυλιά και 
γατιά πολλά από τα οποία ήταν στειρωμένα και εμβολιασμένα. Εγκα-
ταλείφθηκαν περίπου 150 κουτάβια κυρίως στους κάδους (μέσα και 
έξω) έξω από σπίτια, σχολεία, εκκλησίες και στο πουθενά, καθώς και 
μεγάλος αριθμός ενηλίκων.

Καθημερινά, ανελλιπώς δηλητηριάζονται και εγκαταλείπονται ζώα 
και ακόμα δεν ήρθε ο Σεπτέμβριος ο κατ’ εξοχήν μήνας εγκατάλειψη.

Από αυτά τα ζώα, επιζούν μόνο τα ελάχιστα που βρίσκουν υιοθεσία. 
Τα υπόλοιπα αργοπεθαίνουν στους δρόμους.

Αυτήν την στιγμή, βρίσκονται 53 κουτάβια από εδώ και από εκεί 
και ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη 
και λυπηρή.

Η στείρωση είναι η πιο πολιτισμένη και ανθρώπινη λύση. Είναι θέμα 
παιδείας και πολιτισμού η συμπεριφορά μας στα ζώα.

Τα αδέσποτα είναι ευθύνη όλων μας.
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