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H 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Κοινωνική Δράση - Ανακύκλω-
ση Ελαίων» (ΚΟΙ.Δ.Α.Ε.) υπέβαλε 
στις 10/9/2015 στην Περιφέρεια 
Αττικής την πρόταση «Ανάκτηση 

μηχανέλαιων-Παραγωγή Βιοντίζελ» για χρη-
ματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής. Πρόκειται 
για την Δημιουργία Μονάδας ανάκτησης 
χρησιμοποιηθέντων μηχανέλαιων καθώς 
και Μονάδας επεξεργασίας χρησιμοποιηθέ-
ντων τηγανέλαιων.  Ο προϋπολογισμός του 
προτεινόμενου Έργου είναι 300.000 ευρώ.  

Περιγραφή προτεινόμενου Έργου
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια των 

αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, πλοίων 
κ.α. είναι από μόνα τους ένα τεράστιο 
οικολογικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. 
Η απόρριψή τους γινόταν (και δυστυχώς 
εξακολουθεί να γίνεται στο αποχε-
τευτικό σύστημα η κατευθείαν 
στο έδαφος η στη θάλασσα 
προκαλώντας τεράστια 
επιβάρυνση.

Με την εφαρμο-
γή και υλοποίηση του 
έργου αυτού θα μπορεί 
να πραγματοποιηθεί η 
περιβαλλοντική συλλογή 
τους και η μετέπειτα επεξεργασία 
τους με τελικό προϊόν ανακτημένο 
μηχανέλαιο, έτοιμο για επαναχρη-
σιμοποίηση. 

Με αυτό το έργο θα έχουμε 

διπλή ωφέλεια περιβαλλοντική και οικονομική. 
Το βιοντίζελ κερδίζει συνεχώς έδαφος τα 
τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της παραγωγής 
του από ΑΠΕ αλλά και των μειωμένων εκπο-
μπών ρύπων έναντι του συμβατικού ντίζελ.

Το τηγανέλαιο απλώνεται σε ένα στρώμα 
και καλύπτει μεγάλες ποσότητες νερού. Το 
νερό που βρίσκεται κάτω από το τηγανέλαιο 
σταματάει να οξυγονώνεται με αποτέλεσμα να 
σταματούν οι αερόβιες διαδικασίες. Επομένως 
η συλλογή του τηγανέλαιου αποτελεί ένα 
περιβαλλοντικό κίνητρο, αν δε συνδυαστεί 
με την μετατροπή του σε καύσιμο υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως το βιοντίζελ. 

Από 100 λίτρα τηγανέλαιου 
μετά την επεξεργασία προ-
κύπτουν 92 λίτρα βιοντίζελ 

και τα υπόλοιπα 8 λίτρα χρησιμοποιούνται 
για βιομηχανική χρήση.

Ένα χρήσιμο παραπροϊόν της διεργασίας 
τηγανέλαιων είναι η γλυκερίνη, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για :

• την παρασκευή σαπουνιών μη τοξικών 
και φιλικών προς το δέρμα

• την παρασκευή λιπασμάτων
• την παρασκευή κεριών
• την παρασκευή τούβλων καύσης
• χρήση σε φαρμακευτικούς σκοπούς   
Επομένως συνοπτικά 
• Δημιουργία και λειτουργία Μονάδων 

Παραγωγής ανακτημένων ελαίων και επε-
ξεργασία τηγανέλαιων για την παραγωγή 
Βιοντίζελ. Η νέα Εταιρεία ΑΜΚΧ θα συντά-
ξει και θα υποβάλει σχετική Πρόταση στην 
Περιφέρεια Αττικής.  Οι Μονάδες αυτές 
θα εγκατασταθούν σε χώρο τουλάχιστον 
1.500 τ.μ. που θα παραχωρηθεί δωρεάν για 
20 χρόνια στην συσταθείσα ΑΜΚΕ από τον 
Δήμο Ωρωπού. Η παραχώρηση θα γίνει με 
απόφαση του Δ.Σ. Ωρωπού.

• Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Μονά-
δων εκ των οποίων η μία θα ανακτά τα συλ-
λεγόμενα μηχανέλαια και η άλλη θα παράγει 
βιοντίζελ από τα συλλεγόμενα τηγανέλαια.   

• Δημιουργία συστήματος συλλογής και 
διάθεσης μηχανέλαιων και παραγόμενων 
μηχανέλαιων και συστήματος συλλογής 
τηγανέλαιων και διάθεσης του παραγόμενου 
βιοντίζελ.

• Πληροφόρηση και ενημέρωση των 
κατοίκων του Ωρωπού και των όμορων Δήμων 
Χαλκίδας και Τανάγρας για τα χαρακτηριστικά 
και τους σκοπούς της κοινωνικής δράσης της 
Κοινωνικής Δράσης - Ανακύκλωση Ελαίων 
(ΚΟΙ.Δ.Α.Ε.)

• Ενίσχυση της δραστηριότητας των 
κοινωνικών εταίρων μέσω της προώθησης 
τοπικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 
της ΚΟΙ.Δ.Α.Ε. και δημόσιων οργανισμών η 
ιδιωτικών επιχειρήσεων.

• Δικτύωση συνέταιρων σε τοπικό επίπεδο 
καθώς και δημιουργία συστάδων κοινωνικών 
επιχειρήσεων.

Οι πόροι της συσταθείσας μη κερδοσκοπι-
κής εταιρείας θα προέρχονται αποκλειστικά :

• Από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις 
της περιφέρειας Αττικής και άλλων φορέων 
ελληνικών  και Ευρωπαϊκών για την επίτευξη 
του σκοπού της ΚΟΙ.Δ.Α.Ε.

• από την διάθεση των παραγομένων 
προϊόντων

• από εκδηλώσεις 
• από μελέτες

Ιδιότητες Βιοντίζελ
• Το βιοντίζελ είναι κατά 805 οικονομι-

κότερο από το πετροντίζελ
• Η διαδικασία παραγωγής του είναι 

πολύ λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον
• Χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη τα τηγα-

νέλαια, που διαφορετικά θα απορρίπτονταν 
στο περιβάλλον με επιβαρυντικές συνέπειες 
και στην οικονομία.

• Μειώνεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο.
• Είναι καλύτερο λιπαντικό μέσο για 

τις μηχανές
• Η απόδοση του βιοντίζελ συγκρίνεται 

σε όλους τους τομείς με αυτή του πετρελαίου 
(ιπποδύναμη, κατανάλωση)

• Είναι υποχρεωτικό πρόσθετο στις δεξα-
μενές πετροντίζελ κατά 6.5% με προοπτική 
να φτάσει το 10% μέχρι το 2020 βάσει της 
2009/28 EC οδηγίας της ΕΕ.

Τα τηγανέλαια που συλλέγονται προ-
έρχονται κυρίως από την οικιακή χρήση και 
από την επαγγελματική χρήση που γίνεται 
σε εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ.

Περιβαλλοντικά οφέλη Βιοντίζελ   
Εκτιμώντας τον κύκλο  ζωής του βιοντίζελ, 

οι εκπομπές CO και CO2 είναι λιγότερες κατά 
50% και 78% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 
το συμβατικό ντίζελ, διότι ο άνθρακας που 
προέρχεται από το βιοντίζελ, ανακυκλώνε-
ται μέσω της φωτοσύνθεσης, σε αντίθεση 
με το πετροντίζελ του οποίου ο άνθρακας 
προέρχεται από τον φλοιό της γης ο οποίος 
συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα.

Επιπροσθέτως το Βιοντίζελ:
• Περιέχει λιγότερους αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες
• Μηδενίζει τις εκπομπές θείου (SO2), 

επειδή το βιοντίζελ δεν περιέχει θείο
• Επιτυγχάνει σημαντική μείωση στις 

εκπομπές σωματιδίων 9τα μικρά μόρια των 
στερεών προϊόντων καύσης) με αποτέλεσμα 
να φτάνουν μόλις το 47% του συμβατικού 
ντίζελ. Το γεγονός αυτό μειώνει τους κινδύ-
νους εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων σε 
ποσοστό μέχρι και 94%. 

• Έχει μεγαλύτερο αριθμό κετανίων από 
το πετροντίζελ (αριθμό κετανίων μικρότερο 
από 40) βελτιώνοντας ταυτόχρονα με την 
απόδοση και τις εκπομπές κινητήρων.

• Λόγω του υψηλού σημείου ανάφλεξης 
(>130 Οc) είναι λιγότερο πτητικό από το ντίζελ 
και κατά συνέπεια ασφαλέστερο κατά τον 
χειρισμό και την μεταφορά του.

• Είναι βιοδιασπώμενο και μη τοξικό
Η καύση του Β100,  ενώ έχει σημαντικά 

οφέλη,  εάν γίνεται χωρίς πρόσθετα αυξάνει 
τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) 
κατά 105 συγκριτικά ,με το συμβατικό ντίζελ. 
Εφόσον το βιοντίζελ έχει σχεδόν μηδενική 
περιεκτικότητα σε θείο, οι εκπομπές NOx 
μπορεί να περιοριστούν με την χρήση κατα-
λυτικών μετατροπέων κάτω από τα επίπεδα 
εκπομπής του συμβατικού ντίζελ.

Μονάδα μετατροπής τηγανέλαιων σε Βιοντίζελ και ανάκτησης μηχανέλαιων  
με παράλληλη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στον Ωρωπό

ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΚΕΔΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Στη συνεδρίαση του Δήμου Ωρωπού 
που έγινε στις 29/12/2014 σχετικά 
με τον οικονομικό απολογισμό για 
τα έτη 2012 και 2013 η πλειοψη-
φία του δημοτικού συμβουλίου με 

επικεφαλής τον δήμαρχο Ωρωπού Θωμά 
Ρούσση αποφάσισε την απόρριψή του. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντι-
δήμαρχος Ανδρέας Γαζβινιάν, όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και ο πρώην 
δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος, με τους 
δημοτικούς συμβούλους της δικής του 
παράταξης.

Την καταψήφιση του απολογισμού 
πρότεινε ο εισηγητής για την ψήφιση ή 
μη του οικονομικού απολογισμού του 
2012,  αντιδήμαρχος Ωρωπού, Ανδρέας 
Γαζβινιάν. 

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο απο-
λογισμός – ισολογισμός του οικονομικού 
έτους 2012 έπρεπε να είχε υποβληθεί στην 
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 
αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου 
οικονομικού έτους, δηλαδή μέχρι τέλος 
του 2013. Αυτό δεν έγινε ποτέ από την 
προηγούμενη δημοτική αρχή και κατά 
συνέπεια η ψήφιση του απολογισμού 
σήμερα δεν είναι σύννομη. 

Ο κύριος Γαζβινιάν είπε χαρακτηρι-
στικά: «Προτείνουμε να απορριφθεί ο 
απολογισμός του 2012 που αφορά την 
οικονομική διαχείριση του Δήμου Ωρωπού 
από την προηγούμενη δημοτική αρχή του 
κ. Οικονομάκου. 

Είναι πράγματα που πρέπει να ακολου-
θήσουμε σύμφωνα με τους κανόνες της 
ηθικής. Υπάρχουν λόγοι που μας απαγο-
ρεύουν να ψηφίσουμε έναν απολογισμό 
μαϊμού». Και συνεχίζοντας την εισήγησή 
του ο κύριος Γαζβινιάν ανέφερε κάποια 
ενδεικτικά στοιχεία που δείχνουν την 
αδιαφάνεια στα οικονομικά της δημαρ-
χίας Οικονομάκου και συνοψίζονται στα 
παρακάτω:
Πρώτον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
51 του ν. 4129/2013 και του άρθρου 
163 του ν. 3463/2006 ο απολογισμός 
– ισολογισμός του οικονομικού έτους 
2012 έπρεπε να είχε ήδη υποβληθεί στην 
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 
αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου 
οικονομικού έτους, δηλαδή μέχρι τα 
τέλη του 2013, με προέλεγχο από την 
Οικονομική Επιτροπή και έγκριση από το 
δημοτικό συμβούλιο, κάτι που δεν έγινε 
ποτέ από την προηγούμενη δημοτική 
αρχή σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 
Πρωτ: Φ11/Φα/89431 17-12-2014 του 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεύτερον, σύμφωνα με τον Αρ. Έκθεσης 
278/Α/2014, έκθεση ελέγχου του Σώμα-

τος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης που διενεργήθηκε στο Δήμο 
Ωρωπού, με αντικείμενο τον έλεγχο στα 
οικονομικά στοιχεία του δήμου για το έτος 
2012, αναφέρεται πως ο γενικός γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής θα ασκήσει τα πειθαρχικά του 
καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 142 
του ν. 3463/2006 και 233, 234, 238 του 
ν. 3852/2010.
Τρίτον, σύμφωνα με το Αρ. Έκθεσης 
170/Α/2014, έκθεση ελέγχου του Σώμα-
τος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης που διενεργήθηκε στο Δήμο 
Ωρωπού, με αντικείμενο τον έλεγχο για 
την τήρηση της νομιμότητας των διαδι-
κασιών προμήθειας του έτους 2012 ηλε-
κτρολογικού υλικού (λαμπτήρες) – ποσού 
199.982,93 ευρώ για τις ανάγκες του 
δήμου – αναφέρεται πως ο γενικός γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 238 του ν. 
3825/2010 θα ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο 
κατά των αιρετών, λόγω της εκτιμώμενης 
υπερκοστολόγησης κατά 77.815,89 ευρώ 
βάσει των προϋπολογισθεισών τιμών.
Τέταρτον, το ύψος των απευθείας αναθέ-
σεων του τέως δημάρχου κ. Οικονομάκου 
για το έτος 2012, ξεπερνάει τις 940.000 
ευρώ, ενώ υπάρχουν πάνω από 2.800 
εντάλματα του δήμου για το έτος 2012 που 
δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικά σύμφωνα 
με το ν. 3463/2006 παρ. 2, άρθρο 169.
Πέμπτον, υπάρχουν απλήρωτες υποχρεώ-
σεις της τάξεως χιλιάδων ευρώ προς τους 
προμηθευτές, με την αιτιολογία «ελλιπή 
δικαιολογητικά» για το έτος 2012.
Έκτον, δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως του 2012.
Έβδομον, έχουν επιστραφεί από τον 
Έλεγχο του Επιτρόπου δεκαεπτά εντάλ-
ματα συνολικού ποσού 46.884 ευρώ για 
το έτος 2012.
Όγδοο, υπάρχει μεγάλο ποσό υποχρεώ-
σεων προς τους προμηθευτές και τρίτους, 
που ανέρχεται σε 4.102.832,18 ευρώ 
στις 31/12/2012.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο κύριος 
Οικονομάκος, ο οποίος ζήτησε από το 
δημοτικό συμβούλιο να ψηφιστεί ο απο-
λογισμός του 2012, καθώς, όπως ισχυρί-
στηκε, κατά τη διάρκεια της θητείας του 
καταγράφηκαν εντιμότητα και διαφάνεια. 
Μεταξύ άλλων είπε: «Κατηγορήθηκα την 
περίοδο που ήμουν δήμαρχος για ανυπο-
ληψία, ανευθυνότητα και αδιαφάνεια στην 
οικονομική διαχείριση του δήμου. 

Όταν παρέλαβα το δήμο Ωρωπού, 
διαπίστωσα ότι είχε να γίνει απολογισμός 
δέκα χρόνια. Ξεκίνησα να κάνω απολογισμό 
το 2011 προκειμένου να βάλω σε μια τάξη 
τα οικονομικά αυτού του έρμου δήμου. 
Θα μπορούσα να προφασιστώ ότι υπήρχε 
πρόβλημα στον απολογισμό του 2007 και 
να σταματήσω τη διαδικασία».

Στη συνέχεια ο τέως δήμαρχος αναρω-
τήθηκε με ποια στοιχεία τον κατηγορεί η 
σημερινή δημοτική αρχή για την οικονομική 
του διαχείριση, ενώ τόνισε ότι υπήρξε 
απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των 
οικονομικών του δήμου. Ως επιστέγασμα 
ο κ. Οικονομάκος προσπάθησε να κερδίσει 
τις εντυπώσεις, εξαπολύοντας κατηγορίες 
κατά του σημερινού δημάρχου Ωρωπού 
για τη στάση του απέναντι στο θέμα των 
διοδίων, αλλά και για τη δημιουργία 
παγοδρομίου.

Απαντώντας ο δήμαρχος Ωρωπού 
Θωμάς Ρούσσης υποστήριξε ότι το δημο-
τικό συμβούλιο δεν μπορεί να απαλλάξει 
τον κύριο Οικονομάκο από τις ευθύνες 
του και να ψηφίσει κάτι που είναι δεν 
είναι σύννομο. «Για ποια εντιμότητα και 
ποια διαφάνεια μιλάτε κύριε Οικονομάκο; 
Πείτε ευθέως στο σώμα του δημοτικού 
συμβουλίου το λόγο που δεν καταθέσατε 
τον οικονομικό απολογισμό του 2012. 
Ενημερώνω όλους τους παρευρισκόμε-
νους ότι όσα στοιχεία κι αν ζήτησα από το 
κύριο Οικονομάκο κατά την περίοδο που 
ήταν δήμαρχος, δεν μου δόθηκαν ποτέ με 
τη δικαιολογία ότι αποτελούν προσωπικά 
δεδομένα. 

Δεν είναι κτήμα σας ο δήμος Ωρωπού 
κύριο Οικονομάκο. Δεν πρόκειται να παί-
ξουμε το παιχνίδι σας. Δεν γινόμαστε συνέ-
νοχοι στην παρανομία. Δεν μας επιτρέπει η 
συνείδησή μας να σας απαλλάξουμε από 
τις ευθύνες σας», κατέληξε ο σημερινός 
δήμαρχος κ. Ρούσσης. Στην συνέχεια, με τη 
διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας 
το δημοτικό συμβούλιο απέρριψε τον 
οικονομικό απολογισμό – ισολογισμό 
του 2013.

Το δικό μας σχόλιο είναι ότι οι δημο-
τικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν στην 
πράξη τη διαφάνεια. Εμείς θα ελέγχουμε 
πάντα τους δημοτικούς άρχοντες προς το 
συμφέρον των κατοίκων του Ωρωπού. Όσο 
για τα παραπάνω η θέση μας ως «Ανι-
σωρωπίες» είναι ότι θα προσφύγουμε σε 
κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να έρθει 
στο φως όλη η αλήθεια πάνω στο θολό 
ζήτημα του οικονομικού απολογισμού, 
και εκτιμούμε ότι η δικαιοσύνη θα έχει 
τον τελικό λόγο.

ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Ο ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ν.ΠΛΑ) με την επωνυμία  
«ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ» που εδρεύει  
στον Ωρωπό, Λ. Χαλκουτσίου 50,  

νομίμως εκπροσωπούμενου με  
Α.Φ.Μ.: 997690908

ΚΑΤΑ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ 

ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ A.E,» που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 87 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα

 • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω-
νυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑE», που εδρεύει 
στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος, αρ. 8, νομίμως 
εκπροσωπούμενης.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού, αφού έλαβα υπόψη :

 • Τα ληξιπρόθεσμα χρέη της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία ««ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Ωρωπού συνολικού 
ύψους 2.254.850,01€ πλέον των προσαυξήσουν ύψους 
202.936,50€. (οι προσαυξήσεις έχουν υπολογιστεί έως 
17/03/2014)

 • Τις από 20-05-2013 με τους αριθμούς 20, 21, 
22, 23, 24, 25 και 26/2013 ταμειακές βεβαιώσεις 
για δημοτικά τέλη καθαρότητας και φωτισμού ύψους 
2.254.850,01€.

ΙΙΙ) Το άρθρο 2, 6, 7, 9, 30 και 30Α του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Ν.Δ, 356/1974, 
όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΑΤΑΣΧΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
στα χέρια σας ως τρίτης, όσα δικαιούται να λαμβάνει 

η πιο πάνω οφειλέτρια ανώνυμη εταιρεία και μέχρι του 
ποσού των 2.457.786,51€ (συμπεριλαμβανομένων των 

προσαυξήσεων, όπως αναλύεται στον επισυναπτόμενο 
Πίνακα Χρεών) και σας επιτάσσω - προσκαλώ να μην 
καταβάλλετε τα ποσό αυτό προς την καθής η εκτέλεση 
ανώνυμη εταιρεία, αλλά όπως εντός οκτώ (8) ημερών 
από την επίδοση της παρούσης για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του Δήμου Ωρωπού, αποδώσετε τα 
κατασχεμένα χρήματα στο Δήμο Ωρωπού (αν πρόκειται 
για ευρώ), ή να τα καταθέσετε στο Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων (εάν πρόκειται γιο κινητές αξίες ή 
ξένα νομίσματα).

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 • Σύμφωνα με τα άρθρα 30 Α', 32 και 33 του ΚΕΔΕ 
όπως ισχύει σήμερα (Ν. 3842/2010) η δήλωση τρίτου, 
έστω και αρνητική, θα πρέπει να γίνει εντός οκτώ (8) 
ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου και να 
συνοδεύεται απαραίτητα από το παραστατικό κίνησης 
του τραπεζικού λογαριασμού της πιο πάνω οφειλέτριας 
εταιρείας για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών 
πριν την ημερομηνία επίδοσης του παρόντος κατασχετη-
ρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως 
θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

 • Η δήλωση τρίτου γίνεται εγγράφως και επιδίδεται 
με Δικαστικό Επιμελητή στην Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης που εξέδωσε το 
κατασχετήριο ή προφορικά ενώπιον του Ειρηνοδίκη της 
κατοικίας ή διαμονής του.

• Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρό-
θεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται 
από το άρθρο 32 ΚΕΔΕ τότε λογίζεται οφειλέτης για 
το σύνολο της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η 
κατάσχεση, εκτός εάν αποδείξει ότι δεν οφείλει στην 
καθής ανώνυμη εταιρεία ή ότι η οφειλή του είναι 
μικρότερη από την απαίτηση του Δήμου Ωρωπού, οπότε 
απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι το ύψος της οφειλής 
κατά περίπτωση.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος 
του Δήμου Ωρωπού, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής 
να επιδώσει νόμιμα το παρόν σε αυτούς στους οποίους

απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες 
συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το παρόν στην 
έκθεση επίδοσής του, συνεπιδίδοντας ταυτόχρονα και τα 
συνημμένα με αυτό και αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα.

Ωρωπός, 07/10/2014 
Για τον Δήμο Ωρωπού

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 
 & Τοπικής Ανάπτυξης

Νίκη Αθονοσοπούλου
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΑΔΑ: ΒΕΥίΩΟΠ-ΝΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπλη-
ρωμής για την πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και 
την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρο του Δήμου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης: 
26/2013

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2382/1-02-2013
Στον Ωρωπό σήμερα στις 1 Φεβρουάριου 2013 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία 
Μαρκοπούλου Ωρωπού), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την 
αριθμ. 1955/28* 01-2013 πρόσκληση του Προέδρου 
της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν, 3852/2010 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
 • Οικονομάκος Ιωάννης
 • Τσεκρεζής Χρηστός
 • Φοργιάρης Βασίλειος
 • Παπαγιάννης Γεώργιος ο οποίος απούσιαζε κατά το 

2° θέμα της ημερήσιας διάταξης
 • Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη
 • Γιαμαρέλος Γεώργιος
 • Ρούσσης Θωμάς
 • Καλύβας Ευάγγελος ο οποίος απούσιαζε από το 20° 

θέμα έως το 25° θέμα.
 • Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη
Ο κ. Παπαγιάννης Γεώργιος απουσίαζε κατά το 2° 

θέμα της ημερήσιος διάταξης και ο κ. Καλύβας Ευάγγελος 
απουσίαζε οπό το 20° θέμα έως το 25° θέμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου 
κα. Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Οικονομά-
κος Ιωάννης εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26°) θέμα της 
ημερήσιος διάταξης είπε:

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση 
ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, 
γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα 
του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

 • Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 
δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» Επίσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 
114/59 τεύχος Α1) ορίζεται ότι:

«1. Εντάλματα προπληρωμής, εις τάς περιπτώσεις 
επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται 
επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθι-
σταται υπόλογος οφειλών εντός της τακτής προθεσμίας να 
αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων 
χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά 
και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της 
περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, 
ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και 
δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του 
οικονομικού έτους.

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται 
ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να 
παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει 
πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-
59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων 
χρημάτων δι’ εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι’ άς εξεδόθη η προκαταβολή.

 • Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρημα-
τικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος 
λογοριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής,

 • Η πληρωμή των εξόδων δι’ ά εξεδόθη ένταλμα 
προπληρωμής ενεργείται δι’ εντολών του δημάρχου προ-
συπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας 
ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.

 • Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν 
δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλματος προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 
(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την 
εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων 
χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, 
ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή 
μείωσιν των χρημάτων τούτων.

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησι-
μοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κοτάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέ-
ντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή 
εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν 
τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν 
κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι 
γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»

Πρέπει να προβούμε στην προπληρωμή των διοδίων 
της Αττικής Οδού και της Νέας οδού για το απορριμματο-
φόρο του Δήμου και κατά συνέπεια καλείστε να ψηφίσετε 
σχετικά με τη διάθεση πίστωσης 49.000,00 ευρώ, δηλαδή 
για 15.000,00€ για την Αττική οδό και 34.000,00€ για τη 
Νέα Οδό προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα, χωρίς 
να επέλθει ζημία σε βάρος του Δήμου Ωρωπού.

Σχετικές διατάξεις:
 • το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Ν. 3463/06)
 • τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 

(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α )
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
 • Να διατεθεί πίστωση ποσού 49.000,00 Ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α 20.6411.0000 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)» του 
προϋπολογισμού έτους 2013 συνολικού ποσού 57.000,00 
για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού και Νέας Οδού 
για τα απορριμματοφόρο του Δήμου και να εγκριθεί η 
αντίστοιχη δέσμευση πίστωσης με την Έκθεση Ανάληψης 
Δαπάνης υπ. αριθμ 404/7-1-2013 ποσού 49.000,00€ .

 • Να εγκριθεί η έκδοση εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τζαδήμα Ιωάννη

 • Η απόδοση λογαριασμού να γίνει έως την 24/04/2013.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την άνω εισήγηση 

και έλαβε υπόψη της:
 • Το εδάφιο ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του 

Ν3852/2010
 • το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Ν. 3463/06)
 • τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β,Δ. 17-5/15-6-59 

(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη 

στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 
της Οικονομικής Επιτροπής μειοψηφούντος του κ. Ρούσση 
Θωμά ο οποίος ψήφισε παρόν.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 • Να διατεθεί πίστωση ποσού 49.000,00 Ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α 20.6411.0000 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)» του 
προϋπολογισμού έτους 2013 συνολικού ποσού 57.000,00 
για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού και Νέας Οδού 
για τα απορριμματοφόρα του Δήμου και να εγκριθεί η 
αντίστοιχη δέσμευση πίστωσης με την Έκθεση Ανάληψης 
Δαπάνης υπ. αριθμ 404/7-1-2013 ποσού 49.000,00€ .

 • No εγκριθεί η έκδοση εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τζαδήμα Ιωάννη

 • Η απόδοση λογαριασμού να γίνει έως την 24/04/2013.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 26/2013
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται

★★★

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: ΒΕΥ2Ω0Π-13Π
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2382 
Ημ/νία Πρωτοκόλλου: 1/2/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός -ΑΑΥΠΡΟ404 
Ημ/νια Εγγραφής: 7/1/2013
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΜ: 997690908

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
ο) Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημό-

σιου Λογιστικού κ,λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα αρθ, 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)

β) Του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 
171/87, ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97 γ) Του π.δ. 113/2010 
περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)

2. Την αριθμ. 4-02/01/2013 απόφαση του Δημάρχου 
Ωρωπού Οικοναμάκου Ιωάννη περί μεταβίβασης αρμοδιό-
τητας της διάθεσης πίστωσης (Διατάκτης) στον Αντιδήμαρχο 
Ηλιάσκο Ευάγγελο.

3. Την ανάγκη Για την πληρωμή διοδίων Αττικής Οδού 
και Νέας Οδού.

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την 
παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού 
διάθεσης.

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΏ ( 49.000,00 ) , για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολο-
γισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΜ: 997690908 
Κ.Α.Ε. 20.6411.0000 οικ. έτους 2013 για την Για την πλη-
ρωμή διοδίων Αττικής Οδού και Νέας Οδού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Με  εντολή, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ  ΑΝΤΙΔΗ-

ΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ.     
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΜ: 997690908                             
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (49.000,00) € είναι εντός του 
διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΑΦΜ: 997690908 και Κ.Α.Ε 20.6411.0000 πίστωσης.

Καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
Υπηρεσίας μσς. Υπόλοιπο προς ανάληψη:

€ ΕΥΡΩ
(0,00)
ο/η Προϊστάμενος/η 
της Οικονομικής Υπηρεσίας
Στοιχεία Έγκρισης: 26 - 1/2/2013
Παρατηρήσεις: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Ελεγκτικό Συνέδριο
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Ο 
αγώνας ενάντια στα διόδια 
είναι πάντα επίκαιρο θέμα για 
τους κατοίκους του Ωρωπού και 
όχι μόνο. Οι «Ανισωρωπίες» 
έχουν αφιερώσει πολλές σελίδες 

παρουσιάζοντας τις θέσεις των εκάστοτε 
δημοτικών αρχών, τις κινητοποιήσεις των 
πολιτών και τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, χωρίς όμως ακόμα να έχουμε δει 
άσπρη μέρα από τους αρμόδιους φορείς. 
Το ΠΑΚΟΕ στέκεται δίπλα στο πλευρό των 
πολιτών και αντιτίθεται στην παράλογη 
ύπαρξη διοδίων.

Οι τοπικοί άρχοντες πέρα από τα 
ευχολόγια και προτάσεις, θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε με δυνα-
μικές παρεμβάσεις πλέον ριζοσπαστικά 
μέτρα να αντιμετωπίσουν το οξυμένο 
κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα της περιοχής.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει πως οι 
500.000 κάτοικοι και εργαζόμενοι στην 
βορειανατολική Αττική επιβαρύνονται 
και είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να 
πληρώνουν διόδια. Το παράπλευρο οδικό 
δίκτυο που λειτουργεί χωρίς διόδια δεν 
τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ 
αφόρητη είναι η κίνηση τις πρωινές και 
μεσημεριανές ώρες. Συνεπώς η επιβάρυνση 
είναι αναπόφευκτη. 

Οι δημοτικές αρχές είναι ενάντια στην 
δημιουργία νέων σταθμών στη Μεταμόρ-
φωση, τη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο 
και στον κόμβο Καλυφτάκη.

Με κεντρικό σύνθημα «να φύγουν τα 
διόδια από την Αττική», έγινε συγκέντρω-
ση από πολίτες της Βορειοανατολικής 
Αττικής στον κόμβο της Βαρυμπόμπης, 
εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τους 
νέους και τους παλιούς σταθμούς διοδίων 
στη Βαρυμπόμπη και τον Άγιο Στέφανο. 
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 
21/12/2014 έπειτα από κάλεσμα της 
Περιφέρειας Αττικής και των δήμων 
Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού.

Την συγκέντρωση χαιρέτισαν η Περι-
φερειάρχης Ρένα Δούρου και οι δήμαρχοι 
Ωρωπού. Θωμάς Ρούσσης, Κηφισιάς, 
Γιώργος Θωμάκος, και Διονύσου, Διο-
νύσης Ζαμάνης.

Την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι συγκε-
ντρωμένοι στα διόδια καθώς όπως έχει 
ξανά γραφτεί στις «Ανισωρωπίες», είναι 
παράλογο να εμποδίζεται η ελεύθερη 
διακίνηση των πολιτών και να υπάρχουν 
τέλη διέλευσης. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των 
κατοίκων των περιοχών αυτών και έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβερνητική πολιτική πολλαπλα-
σιασμού των διοδίων, έχει καταστήσει 
τους κατοίκους συγκεκριμένων περιο-
χών όπως εδώ,  στην βορειο-ανατολική 
Αττική, ελεύθερους πολιορκημένους. Η 
Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, βρισκόμαστε στο πλευρό των 

δήμων και των πολιτών, και στηρίζουμε 
τις κινητοποιήσεις τους. Τον αγώνα θα 
τον δώσουμε και θα τον κερδίσουμε όλοι 
μαζί. Περιφέρεια, Δήμοι, Πολίτες».

Η περιφερειακή σύμβουλος Ιωάννα 
Στεργίου επισήμανε πως οι ελληνικοί 
αυτοκινητόδρομοι από δημόσιο κοινωνικό 
αγαθό έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα 
και μέσο κερδοσκοπίας για εργολάβους 
κα τράπεζες.

Ο Θ. Ρούσσης είπε μεταξύ άλλων: 
«Δεν πρέπει να τοποθετηθούν νέα διόδια 
σε Βαρυμπόμπη και Αγ. Στέφανο αλλά 
μην ξεχνάμε και 8 σταθμούς διοδίων 
που υπάρχουν. Είχαμε την στήριξη της 
Περιφέρειας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Τα 
διόδια στον δήμο Ωρωπού θα πρέπει 
να απομακρυνθούν. Ήταν λάθος που 
τοποθετήθηκαν και χωρίζουν το Δήμο 
στα δύο. Θέλουμε να πάμε τα παιδιά 
μας στο γιατρό πρέπει να πληρώσουμε 
διόδια. Θέλουμε να τα πάμε στο σχολείο, 
διόδια. Είναι ανυπόφορη η κατάσταση και 
ειδικά εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Είναι 
απαράδεκτο. Θα πρέπει να γίνει σχέδιο 
ευθύς εξ’ αρχής και να τοποθετηθούν 
διόδια στα σύνορα των δήμων.. Δεν είναι 
δυνατό να μας ξέχασαν οι επισκέπτες 
μας, δεν γίνεται να μην έρχονται πλέον 
στον Ωρωπό. Κάτι συμβαίνει. Και πώς να 

έρθουν από τη στιγμή που χρειάζονται 7 
ευρώ διόδια; Η ανάπτυξη του δήμου μας 
έχει μειωθεί λόγω των διοδίων».

Από τη πλευρά του ο Δήμαρχος 
Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος είπε πως 
«τα παράπλευρα διόδια είναι παράλογα. 
Ξεκινήσαμε έναν κοινό ανεξάρτητο αγώνα 
όπως αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση και στους 
ενεργούς πολίτες, για το περιβάλλον και 
τους ανθρώπους μαζί με τους δημάρχους 
Ωρωπού, Διονύσου αλλά και την Περιφέ-
ρεια Αττικής. Στείλαμε μαζί με τους πολίτες 
ένα ηχηρό «όχι» στα διόδια εντός της 
Αττικής, με τη συγκέντρωση στον κόμβο 
Βαρυμπόμπης την Κυριακή 21- 12-14. Οι 
πολίτες βιώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, τον αποκλεισμό και τον 
οικονομικό στραγγαλισμό των περιοχών 
που αποτελούν μόνιμη κατοικία αλλά και 
τόπο εργασίας τους. 

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της 
βορειοανατολικής Αττικής δεν αντέχουν 
άλλο την παράλογη πραγματικότητα που 
βιώνουν καθημερινά στις μετακινήσεις 
τους. 

Γιατί είναι παράλογο να πληρώνουμε 
διόδια για να πάμε στα σπίτια μας. Είναι 
παράλογο να διοχετευτεί η υπερτοπική  
κυκλοφορία στους δρόμους μας υποβαθμί-
ζοντας το περιβάλλον και δημιουργώντας 

κινδύνους για την ασφάλειά μας».
Ο Ο δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης 

δήλωσε: «η θέση της δημοτικής αρχής 
είναι σαφής και κατηγορηματική: Έχουμε 
καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση 
ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα 
για να αποτρέψουμε την εγκατάσταση νέων 
διοδίων. Και, ταυτόχρονα, θα ασκήσουμε 
με πολιτική πίεση με την ενημέρωση και 
ενεργοποίηση των πολιτών, με δυναμικές 
κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις και 
παραστάσεις».

Από την πλευρά του το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο απέρριψε την μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις 
εγκαταστάσεις σε Βαρυμπόμπη και Άγιο 
Στέφανο, ενώ αποφάσισε τη δημιουργία 
Παναττικής Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στα 
Διόδια, που επηρεάζουν τις καθημερινές 
μετακινήσεις περίπου 500.000 κατοίκων 
και εργαζομένων στη βορειοανατολική 
Αττική. Γι’ αυτό κινητοποιούνται με βασικό 
αίτημα την κατάργηση όλων των σταθμών 
διοδίων που λειτουργούν μέσα στα όρια 
της Περιφέρειας Αττικής. 

Ζητούν, επίσης, να μην λειτουργήσουν 
οι νέοι σταθμοί, υπενθυμίζοντας ότι ανά-
λογη προσπάθεια είχε γίνει λίγο πριν από 
τις εκλογές του 2009 και αποτράπηκε 
κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΟΧΙ» ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Αθήνα :24/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 7944

Προς:  κ. Αναστασία Κατσούγκρη, 
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 
Συκαμίνου

Κοινοποίηση:  κ. Ρούση Θωμά,  
Δήμαρχος Ωρωπού

Κυρία Κατσούγκρη,
Μετά την προφορική συζήτηση που είχαμε 

πρόσφατα, θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα 
παρακάτω:

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) είναι ένας 
ανεξάρτητος κοινωνικοπεριβαλλοντικός 
φορέας που ασχολείται με έρευνες κι ενη-
μέρωση.

Με σχολεία έχει, εδώ και 36 χρόνια , 
ασχοληθεί με την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και τη τη διατροφή των μαθητών 
από τα κυλικεία.

Σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα 
υλοποιήσουμε σε δέκα (10) σχολεία στην 
Αττική ένα πρόγραμμα δημιουργίας και 
λειτουργίας λαχανόκηπου, με στόχο τη 
συνειδητοποίηση από τα παιδιά των εννοιών 
«χρήση γης και άμεση διατροφή».

Ένα από τα σχολεία που επιλέξαμε είναι 
και το Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου.

Γι’ αυτό θέλουμε, για να οργανωθεί και να 
λειτουργήσει σωστά αυτός ο λαχανόκηπος, 
να εξασφαλίσετε- όπως έχουμε συζητήσει - 
μέσω του Δήμου, την παραχώρηση χρήσης 
γης για το απέναντι από το σχολείο χωράφι, 
ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην περί-
φραξη και οργάνωση του χώρου για να 
μπορέσουν τα παιδιά όλων των τάξεων να 
φυτέψουν τα δικά τους λαχανικά.

Το πρόγραμμα του ΠΑΚΟΕ περι-
λαμβάνει:

Εξασφάλιση από το ΠΑΚΟΕ γεωπόνου 
σε καθημερινή 2ωρη απασχόληση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για 
την εκπαίδευση και παρακολούθηση των 
μαθητών.

• Προμήθεια των φυτών που θα καλ-
λιεργηθούν

• Το έντυπο υλικό που θα χρειασθεί
• Την ενημέρωση των δασκάλων και 

γονέων των μαθητών
• Τη βράβευση των καλύτερων δέκα (10) 

μαθητών στο τέλος του έργου με αναμνη-
στικά βραβεία κι επίσκεψη σε οικοφάρμες, 
αντίστοιχες του ΠΑΚΟΕ.

Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν την 
εξασφάλιση παραχώρησης της έκτασης.

Ένα άλλο πρόγραμμα πληροφορικής του 
ΠΑΚΟΕ, δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης 
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 
εκπαίδευση των μαθητών Ε’ και ΣΤ’ τάξης 
του σχολείου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

• Την προσφορά 30-40 Η/Υ από το 
ΠΑΚΟΕ

• Μαθηματικό – συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ 
-  ειδικό στους υπολογιστές, που θα απασχο-
ληθεί για τρείς μέρες, τρεις ώρες καθημερινά 
ολόκληρη την εκπαιδευτική χρονιά, για την 
εκπαίδευση των μαθητών

• Την εκτύπωση από το ΠΑΚΟΕ ολόκλη-
ρου του έντυπου υλικού που θα χρειασθεί.

• Τη βράβευση των καλύτερων δέκα 
(10) μαθητών με επίσκεψη στο κέντρο 
τεκμηρίωσης του Υπουργείου Παιδείας.

Όλα τα προαναφερθέντα, είναι παροχές 
του ΠΑΚΟΕ για το πρόγραμμα. Μοναδι-
κή απαιτούμενη παροχή από την πλευρά 
του σχολείου – και βασική προϋπόθεση 
υλοποίησης του προγράμματος - είναι η 
εξασφάλιση κατάλληλου χώρου.

Επειδή οι προτάσεις για την υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων πρέπει να κατα-
τεθούν από το ΠΑΚΟΕ μέχρι τις 10/10/2015, 
σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την 
απάντησή σας μέχρι τις 5/10/2015 έχοντας 
εξασφαλίσει τα προαπαιτούμενα.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: ΣΥΚΑΜΙΝΟ –ΩΡΩΠΟΥ  
Ταχ. Κώδικας: 19015 
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Τηλ.  : 22950 -71947 
ΦΑΞ: 22950 -71947 
Ε- mail: Mail@dim-sykam.att.sch.gr 
Συκάμινο 29/9/2015
Αρ. Πρωτ. Φ 54/295
Προς: Τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ 
Κύριο Χριστοδουλάκη Παναγιώτη 
Κοιν: Δήμαρχο Ωρωπού Ρούσση Θωμά 

Αγαπητέ κύριε Χριστοδουλάκη, 
Σε απάντηση του με Αρ. Πρωτ. 7944/ 24/9/2015, Εγγράφου σας θα θέλαμε 

αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε να συμμετέχομε 
ως σχολική μονάδα σε δύο προγράμματα που πρωτίστως θα ωφελήσουν 
τους μαθητές μας. 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου 
είναι «μία κυψέλη» χαράς και δημιουργίας. 

Αναλαμβάνει και υλοποιεί Καινοτόμα Προγράμματα, έχει άξιους εκπαι-
δευτικούς και στηρίζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 Οι μαθητές του σχολείου μας διακρίνονται σε Πανελληνίους Διαγωνισμούς 
Μαθηματικών και Φυσικής. 

Πραγματοποιούνται Δειγματικές Διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς υπό την 
επιστημονική καθοδήγηση Σχολικού Συμβούλου της 50ης Περιφέρειας Αττικής 
κυρίου Κουμπιά Εμμανουήλ.

Συνεχίζοντας την δημιουργική μας πορεία με άξονα πάντα το παιδί και 
την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του, με χαρά δεχόμαστε την 
υλοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρεται στη επιστολή σας 

Για το πρόγραμμα σχετικά με την δημιουργία λαχανόκηπου, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ωρωπού κύριο Ρούσση 
Θωμά, και την προσωπική του παρέμβαση, εξασφαλίσαμε την συγκατάθεση 
του ιδιοκτήτη του για παραχώρηση του αγροτεμαχίου για την χρήση του 
λαχανόκηπου προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Όσο αφορά το Πρόγραμμα Πληροφορικής του ΠΑΚΟΕ, σας ενημερώνουμε 
ότι μετά από 4 χρόνια προσπαθειών, αποκτήσαμε Αίθουσα Πληροφορικής 
Σας δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται παρόμοιο 
πρόγραμμα πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου. 

Με πολλή χαρά αναμένουμε να συνεργαστούμε 

Η Διευθύντρια
Κατσούγκρη  Αναστασία

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΚΑΙ Η/Υ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

Στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα ή με Fax στο 210 810 1609


