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Οι  «Ανισωρωπίες» κλείνουν αυτό το καλοκαίρι δέκα 
χρόνια παρουσίας, στα δρώμενα του Ωρωπού. Όταν 
ξεκίνησε το 2005 ήταν η εποχή που ο τόπος μαστιζόταν 
από τα πάγια προβλήματα, αφενός του εμποτισμένου 
πόσιμου νερού με το επικίνδυνο και όχι μόνο εξασθενές 
χρώμιο, την έλλειψη αποχετευτικού συστήματος και 
βιολογικού καθαρισμού και από την ανεξέλεγκτη 
απόρριψη σκουπιδιών. Με την πίεση φορέων του τόπου 
αλλά και της εφημερίδας μας –διανέμεται δωρεάν στους 
κατοίκους του Ωρωπού σε 10.000 αντίτυπα- καταφέραμε 

να πηγαίνουν τα σκουπίδια στην Φυλή, επίσης 
καταφέραμε να υδρεύεται ο Δήμος από την λιγότερο 
ρυπασμένη γεώτρηση της Μαυροσουβάλας.
Ελπίζουμε να πιέσουμε και να καταφέρουμε με την 
σημερινή Δημοτική Εξουσία, αφενός να διαχειρίζεται 
από μόνη της τα χρυσοφόρα σκουπίδια και αφετέρου να 
δρομολογηθεί το πρόβλημα της αποχέτευσης που πλήττει 
καίρια τον τουρισμό και την διαβίωση των κατοίκων. 
Ο αγώνας συνεχίζεται, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι χωρίς 
αγωνίες και αγώνα δεν πετυχαίνουμε τίποτα.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
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ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΕΛ. 16  
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Δύο χρόνια λιμνάζει 
η προσφυγή πολίτη για 
το νεκροταφείο που έγινε 
χύμα οικόπεδο.

Από το 2011 έχει προ-
σφύγει ο κάτοικος της περι-
οχής Νέα Παλάτια Ωρωπού 
κ. Πλακάς στις αρμόδιες 
αρχές για το τοίχος του 
νεκροταφείου που έχει 
πέσει εντός του οικοπέ-
δου του με το οποίο και 
συνορεύει το κοιμητήριο 
και αναφέρει ότι οι αρμό-
διοι είναι εξαφανισμένοι 
παρά τις υποσχέσεις για 
επιδιόρθωση των ζημιών. 

Σε αίτηση του στις 
9/5/2012 στην Υπηρεσία 
Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
αναφέρεται πως όχι μόνο 
δεν έχει διευθετηθεί το 
ζήτημα, αλλά έγινε και ταφή 
εντός του οικοπέδου του. 
Η αρμόδια από το Δήμο 
κα Νίνα Σέττα είχε την 
ευγένεια να τον ενημερώ-
σει ότι θα του πάρουν και 
ένα μέτρο από το οικόπε-
δο. Ωστόσο το πρόβλημα 
παραμένει ως έχει ακόμη 
και σήμερα.

Από το Νοέμβρη του 

2012 έχει γίνει η μελέτη 
και η κοστολόγηση του 
έργου από το μηχανικό κ. 
Κων/νο Βουβούτσιρα 
που τη παρέδωσε στη Δ/
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ωρωπού, η οποία και 
έχει κοστολογήσει το έργο 
στα 26.244 ευρώ. Όταν 

το 2011 οι κάτοικοι είχαν 
επικοινωνήσει με τον Αντι-
δήμαρχο Ηλιάσκο Ευάγ-
γελο τους είχε αναφέρει 
ότι έπρεπε να συγκεντρω-
θούν οι «μικροδουλειές» 
για να προχωρήσει το θέμα. 
Έκτοτε η Τεχνική Υπηρεσία 
δεν έχει ανταποκριθεί. Ο κ. 

Βουβούτσιρας είναι κάτοι-
κος της περιοχής και μας 
ανέφερε πως η κατασκευή 
του νότιου τοίχους έγινε με 
έξοδα των πολιτών. 

Εξυπακούεται ότι οι 
υπεύθυνοι για την κατά-
σταση κινδυνεύουν με 
νομικές κυρώσεις. Στο 
Άρθρο 4 της Α.5/1210, 

4643 της σχετικής Φ.Ε.Κ. 
του 1978 ορίζονται και 
οι κυρώσεις και η υπο-
χρεωτική από το νόμο 
διαρρύθμιση του χώρου 
του κοιμητηρίου. Εκτός 
από την περίφραξη, εντός 
αυτής πρέπει να φυτεύ-
ονται δέντρα και θάμνοι 
σε αρκετό πλάτος ώστε 

να δημιουργείται πράσι-
νη ζώνη και εντός αυτής 
πρέπει να κατασκευάζεται 
δρόμος που να περιβάλλει 
το χώρο. Τώρα το πώς οι 
νεκροί πέρασαν το δρόμο, 
τη πράσινη ζώνη, τη μάντρα 
και μπήκαν στο οικόπεδο 
να «αναπαυθούν» είναι 
σενάριο ταινίας θρίλερ. 

Γκρεμίστηκαν οι τοίχοι στο... αυθαίρετο νεκροταφείο

Αυτή είναι η μελέτη για τη μάντρα του νεκροταφείου που εκπόνησε αφιλοκερδώς μηχανικός, 
κάνοντας ουσιαστικά τη δουλειά που θα έπρεπε να γίνει από το Δήμο

Τα τιμολόγια που πλήρωσαν οι πολίτες για να επιδιορθώσουν τη ζημιά του Δήμου.

► Το νεκροταφείο του Ωρωπού είναι χωρίς άδεια ► Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρίνος κοιμάται ► Ο αντι... δήμαρχος Ηλιάσκος 
δηλώνει... ανεπάρκεια ► Η υπάλληλος του Δήμου κ. Σέττα θρασύτατα ζητάει ακόμα ένα μέτρο από το οικόπεδο των πολιτών

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ  
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΑ. ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΟΥ
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ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΦΟΒΑ
Μια έρευνα του ΠΑΚΟΕ που προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους ταλαιπωρημένους κατοίκους του Ωρωπού και Δηλεσίου

ΠΕΡΙΟΧΗ   ΤΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΟ 250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ  
100/100 ml νερού  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α)

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1         ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
1. ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) 85 70 Κ

2. ΦΑΡΟΣ ΟΥΖΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 110 90 Κ

3. ΑΥΛΙΔΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 120 80 Κ

4. ΑΥΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 212 125 Α

5. ΔΗΛΕΣΙ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 214 18 Α

6. ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(ΨΙΛΙΚΑΤΣΙΔΙΚΟ) 285 129 Α

7. ΔΗΛΕΣΙ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 297 129 Α

8. ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 136 41 Κ

9. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ 129 51 Κ

10. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ 85 50 Κ

11. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ (SALOON) 149 65 Κ

12. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 246 171 Α

13. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 136 129 Α

14. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 295 132 Α

15. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΩΓΟΣ 284 241 Α

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2         ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
1.  ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 136 68 Κ

2. ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 136 74 Κ

3. ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 134 51 Κ

4. ΟΙΚ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΟΔ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ 149 41 Κ

5. ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 102 75 Κ

6. ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB 146 139 Α

7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 104 127 Α

8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 146 171 Α

9. ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 168 36 Κ

10. ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΦΑΡΟΣ 134 46 Κ

11. ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ 142 56 Κ

12. HOTEL DESPO 102 46 K

13. ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ 134 89 Κ

14. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 127 57 Κ

15 . ALKYONIS HOTEL 137 84 K

16. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΡΙΒΑΝΙ 156 134 Α

17 . ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ 176 192 Α

18 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΟΣ 121 75 Κ

19 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ 162 79 Κ

20. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 132 84 Κ

21. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 179 114 Α

22. PIZZA ASCOT ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 112 61 Κ

23. ΟΙΚ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙΤΗΣ 132 54 Κ
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Δυστυχώς εξαιτίας 
της άγνοιας, της 
αδιαφορίας, της 
διαπλοκής και 
της κακοδιαχεί-

ρισης των μέχρι και σήμερα 
δημοτικών αρχών, η λύση 
του τεράστιου προβλήματος 
αποχέτευσης και επεξεργα-
σίας των αστικών λυμάτων 
του Δήμου Ωρωπού, παρα-
μένει ανεκπλήρωτο όνειρο 
των κατοίκων του και των 
χιλιάδων παραθεριστών του.

Ξαναγράψαμε σε προη-
γούμενα τεύχη, τις ολιγωρίες 
των «ιθυνόντων», την αδι-
αφορία της πολιτείας μέσω 
των βουλευτών της περιο-
χής, τις αδυναμίες έκφρασης 
των αμφορέων του Δήμου 
με την ανύπαρκτη άσκηση 
πίεσης στους εξουσιαστές 
μας, φτάσαμε σήμερα με το 
ΔΤ που υπογράφει ο Δήμαρ-
χος στις 05/05/2015, να 
παραμένουμε στην αγωνία 
μας μετά το 2018.

Κύριε Δήμαρχε απ’ αυτά 
που μαθαίνουμε από την 
περιφέρεια, η οποία προ-
χώρησε με απόφαση της 
στην χρηματοδότηση οριστι-
κής μελέτης του έργου- σας 
ενημέρωσε γι’ αυτό-, με την 
οριστικοποίηση της θέσης 
στο Συκάμινο ή όπου αλλού 
εσείς την ενημερώσετε, παρά 
την προηγούμενη απένταξη 
και της μελέτης. Προχω-
ρήστε λοιπόν και εμείς θα 
είμαστε συμπαραστάτες σας. 
Εάν όμως αδιαφορήσετε θα 
είμαστε απέναντι σας.

Παραθέτουμε το ΔΤ του Δήμου Ωρω-
πού στις 05/05/2015. Με «μαύρη 
τρύπα» 3 χρόνων, έχασε η Δημοτική 
Αρχή του Γιάννη Οικονομάκου τον 
Βιολογικό καθαρισμό!

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ/ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-5-2015

Ο Βιολογικός Καθαρισμός για Αυλώ-
να, Μαρκόπουλο, Σκάλα Ωροπού, Νέα 
Παλάτια και Χαλκούτσι, είναι σε όλους 
γνωστό πως χάθηκε. Και χάθηκε από την 
χαρακτηριστική αδιαφορία στα χρονικά 
περιθώρια των επί έρους διαδικασιών, 
που έδειξαν με απόλυτη υπαιτιότη-
τα τους, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης 

Οικονομάκος και ο πρώην Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευάγγελος 
Ηλιάσκος.

Η απώλεια του μεγάλου έργου του 
Βιολογικού Καθαρισμού από την προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου 
Οικονομάκου, είναι ένα πολύ σοβαρό 
θέμα και είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει 
τόση παραφιλολογία και τόση παρα-
πληροφόρηση, με τόσο μεγάλο θράσος!

Κύριος υπεύθυνος της παραπληρο-
φόρησης αυτής, είναι ο πρώην Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος 
Ηλιάσκος, που μετά τις δημόσιες τοπο-
θετήσεις του, τολμώ να θυμηθώ αυτό 
που λέγεται στα αστυνομικά χρονικά. 

Δηλαδή πως «ο εγκληματίας, πάντα 
γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος»!

Και ήταν πραγματικό έγκλημα για το 
μεγαλύτερο ζωτικό έργο της περιοχής 
μας, να έχουν χαθεί συνολικά τριάντα 
δυο (32) μήνες σα αδικαιολόγητα κενά, 
μαύρες τρύπες καθυστέρησης στη διαδι-
κασία υλοποίησης του έργου, από τότε 
που ήρθε στα χέρια των κ.Οικονομάκου 
και Λιάσκου, την 1-1-2011! Έχει λοιπόν 
μεγάλο θράσος ο Βαγγέλης Ηλιάσκος, 
για να εξυπηρετήσει την ΑΠΡΑΞΙΑ του, 
να επανέρχεται στο σε ένα θέμα που 
θα έπρεπε μόνο να ΣΙΩΠΑ! Αντιθέτως, 
γράφει και παραπλανά ακόμη και σήμερα 
τους συνδημότες μας, πως «κάθε μέρα 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
….ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ



οικονομία ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015  5

είναι σε βάρος του έργου…»! Ποιου 
έργου; Αυτό που έχασαν και με δική 
του ευθύνη;

Να θυμίσουμε στον πρώην Αντιδή-
μαρχο, πως η Δημοτική Αρχή, παρέλαβε 
την 1 Σεπτεμβρίου 2014 ένα έργο ΑΠΕ-
ΝΤΑΓΜΕΝΟ πλέον, γιατί, για περίπου 
«χίλιες και μια νύχτες» (32 μήνες), είχε 
περάσει ο συγκεκριμένος Βιολογικός 
Καθαρισμός στην σφαίρα των παραμυ-
θιών της Δημοτικής Αρχής που άνηκε ο 
ίδιος! Δηλαδή της Αρχής Οικονομάκου. 
Και χάριν της παραπληροφόρησης που 
χρησιμοποιούσαν εξαιρετικά, το <<παρα-
μύθι>> της εξέλιξης των εργασιών του 
Βιολογικού, χρησιμοποιήθηκε και ως 
σημαία στον προεκλογικό αγώνα, ενώ 
γνώριζε πως το ΟΔΗΓΟΥΣΕ κατευθείαν 
σε ΑΠΕΝΤΑΞΗ! Γιατί αποδείχθηκε, πως 
τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου 
για λόγους που δεν αναφέρει ποτέ ο 
κύριος Ηλιάσκος, ένας Αντιδήμαρχος 
που δεν έχει βάλει καμιά υπογραφή 
στην τετράχρονη θητεία του (παγκόσμια 
πρωτοτυπία), τις είχαν σταματήσει από 
τις 9 Ιουλίου του 2013, με αποτέλεσμα 
ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2014, 
να είναι αποδέκτες της απένταξης του 
έργου, με τραγικό αποτέλεσμα που 
γυρίζει την περιοχή χρόνια πίσω!

Οι τριάντα δυο (32) μήνες που χάθη-
καν, δηλαδή κοντά τρία (3) χρόνια και 
μαζί και το έργο φυσικά βγαίνουν μέσα 
από το ιστορικό των διαδικασιών του 
έργου, το οποίο σήμερα σας παρουσιά-
ζουμε και συγχρόνως υποσημειώνουμε: 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ
14-10-2011: υπ’ αριθμ.226/2011 

Απόφαση του ΔΣ Ωροπού όπου καθο-
ρίζεται η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ μετά 
από εξέταση εναλλακτικών λύσεων. 
Μετά από 9 μήνες, καταγράφεται η 
επόμενη κίνηση στο έργο.

25-07-2012: υπ’ αριθμ.202/2012 
Απόφαση του ΔΣ Ωροπού όπου ΕΓΚΡΙ-
ΝΕΤΑΙ η αγορά έκτασης για κατασκευή 
ΕΕΛ.

ΕΝΤΑΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
28-12-2011: υπ’ αριθμ. 175225/28-

12-11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ της πράξης 
ως Υποέργο (με κωδικό MIS 340211).

01-03-2012: σύνταξη από την Τεχνική 
Υπηρεσία ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟΥ(προκήρυξη 
τύπου Α, συγγραφή υποχρεώσεων, 
τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής).

12-03-2012: υπ’ αριθμ.5653/12-
03-2012(αριθμ. πρωτοκ. ΕΥΔΕΠΠΕΡΑΑ 
117425/21-03-2012) έγγραφο του 
Δήμου Ωροπού, με το οποίο αποστέλ-
λει φάκελο με έγγραφα για ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ της διαδικασίας δημο-
πράτησης, που διορθώθηκε ηλεκτρονικά 
στις 02-08-2012,03-08-2012,07-08-
2012,08-08-2012,09-08-2012,12-08-
2012,14-08-2012 και ολοκληρώθηκε 
στις 18-09-2012.Δηλαδή χρειάστηκαν 
6 μήνες για να ολοκληρωθεί ο φάκελος 
νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτη-
σης 21-03-2012: στην 3η Συνεδρία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων, στο 12ο θέμα ζητήθηκε ΑΝΑΒΟΛΗ 

της συζήτησης του θέματός σχετικά με 
την ανάθεση της μελέτης και ζητήθηκε 
η αποστολή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
στοιχείων.

Μετά από 3 μήνες απαντά ο κύριος 
Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ηλιάσκος: 

22-06-201: υπ’ αριθμ. 6834/22-
06-2012 έγγραφο του Δήμου Ωροπου 
(Αντιδημάρχου Ηλιάσκου) προς το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με 
θέμα «Απάντηση επί του Πρακτικού Του 
Περιφ. Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» 
σε απάντηση της από 21-03-2012 3ης 
Συνεδρίασης το Συμβουλίου και απο-
στολή συμπληρωματικών στοιχείων.

08-10-2012: στην 9η Συνεδρία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων, στο 8ο θέμα συζητήθηκε και 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η προκήρυξη της μελέτης 
με την παράλειψη του σταδίου της προ-
καταρκτικής μελέτης, εφόσον υπήρχε 
πλήρης φάκελος του έργου συνταγμένος 
από την Υπηρεσία.

08-10-2012: υπ’ αριθμ. 123875/08-
10-2015 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ δια-
τυπώθηκε η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ για 
τα σχέδια των τευχών της δημοπρά-
τησης και τη διαδικασία προκήρυξης 
του Υποέργου.

15-10-2012: υπ΄αριθμ.265/2012 
Απόφαση του ΔΣ Ωροπού όπου ΕΓΚΡΙ-
ΝΕΤΑΙ η προκήρυξη και τα συμβατικά 
τεύχη της μελέτης.  

Με λάθος στον τίτλο….
06-11-2012: υπ’ άριθμ.333/2012 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για την κατάρτιση των όρων Διακήρυ-
ξης της μελέτης και τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού στις 23-01-2013.
14-11-2012: υπ΄αριθμ. 287/2012 

Απόφαση του ΔΣ Ωροπού για ΑΠΟ-
ΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ…που 
διορθώνεται μετά από 2 μήνες με ορθή 
επανάληψη!

05-12-2012: υπ’ αριθμ.304/2012 
Απόφαση του ΔΣ Ωροπού για την ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 265/2012 
Απόφασης του ΔΣ για το εκ παραδρομής 
λάθος του τίτλου.

12-2012: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑ-
ΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ από 
την Τεχνική Υπηρεσία.

18-12-2012: υπ’ αριθμ. 412/2012 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ.

30-01-2013: υπ’ αριθμ. 9/2013 
Απόφαση του ΔΣ Ωροπού για ΕΠΑ-
ΝΕΓΚΡΙΣΗ των συμβατικών τευχών 
της μελέτης.

01-02-2013: υπ’ αριθμ.9/2013 Από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΗΣΗ των όρων Διακή-
ρυξης της μελέτης και την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού στις 01-04-2013.

26-06-2013: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επι-
τροπής Διαγωνισμού.

28-06-2013: υπ’ αριθμού. 14850/28-
06-2013 ΕΝΣΤΑΣΗ κατά του Πρακτικού 
Ι της σύμπραξης εταιριών (ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.,ΣΠΥ-
ΡΙΔΗΣ Α.ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., ΔΙΑΚΡ.
ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. κλπ.)

05-07-2013: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των 
ενστάσεων.

09-07-2013: υπ’ αριθμ 214/2013 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
του διαγωνισμού.

Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη στη 
διαδικασία υλοποίησης του έργου! Από 
τότε και μετά αρχίζει η μαύρη τρύπα 12 
μηνών, μέχρι της απένταξης του έργου, 
τον Ιούλιο του 2014.Τότε που η Δημοτική 
Αρχή του κυρίου Οικονομάκου ,ο ίδιος 
ο κύριος ο Οικονομάκος, αλλα και ο 
πρωτοκλασάτος και αναντικατάστατος 
Αντιδήμαρχος του Ευάγγελος Ηλιάσκος 
,είχαν εξαφανιστεί μετά την εκλογική 
τους ήττα και είχαν αφήσει όλο το Δήμο 
Ωροπού στους εργαζομένους και στην 
τύχη του!

Η Δημοτική μας Αρχή, από την 
στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση του 
Δήμου(01-09-2014), έκανε μεγάλο 
αγώνα δρόμου να αλλάξει το αποτέλε-
σμα της απένταξης. Δυστυχώς η ελπίδα 
μας διαψεύστηκε, γιατί σύμφωνα με το 
Υπουργείο, δεν υπάρχουν αλλά προ-
γράμματα που να καλύπτουν το έργο, 
το οποίο θα έχει την τύχη –αν έχει- από 
το 2018 και μετά! Με την προυπόθε-
ση βέβαια, πως κάποιο από τα αλλά 
έργα που έχει εντάξει το Υπουργείο σε 
άλλους Δήμους θα απενταχθεί και θα 
δημιουργήσει οικονομική δυνατότητα 
επαναχρηματοδότησης του δικού μας 
έργου. Όλα τα άλλα που λέει ο κύριος 
Ευάγγελος Ηλιάσκος είναι αστεία και 
παραπλανητίκα.

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
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ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ... ΤΙΠΟΤΑ! ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Συνεχίζοντας με τα έκτροπα στην 
περιοχή Ωρωπού, το ΠΑΚΟΕ δέχτηκε 
πληθώρα καταγγελιών για τις παράνο-
μες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 
παραλιακή ζώνη Ωρωπού - Μαρκόπουλου 
- Αγίων Αποστόλων, της οποίες κατήγγειλε 
με τη σειρά του στο Δελτίο Τύπου που 
ακολουθεί. Παράλληλα και με τις καταγ-
γελίες μας στον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό 
στείλαμε στην κ. Βασιλειάδου, Δ/ρια 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής 
Αττικής με κοινοποίηση στον κ. Χατζή, τον 
υπεύθυνο της περιοχής Δήμου Ωρωπού, 
το αίτημά μας στο να προβούν σε όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες για να ξηλωθούν οι 
παράνομες κατασκευές επί της παραλίας. 

Επιπλέον κάναμε καταγγελία στον κ. 
Μπερτόλη Δ/ντή ΔΕΔΗΕ Ωρωπού για 
καντίνες που ηλεκτροδοτούνται παράνομα 
με εγκαταστάσεις και συνδέσεις επικίνδυνες 
για τη δημόσια υγεία, ζητώντας να γίνει 
επιτόπιος έλεγχος.

 Παραθέτουμε τα σχετικά κείμενα:

Δελτίο Τύπου 81 / 28-06-2013

ΩΡΩΠΟΣ… ΔΕΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΑ
Οι καταγγελίες που συνεχώς μας 

έρχονται μετά την προσφυγή μας στον 
Περιφερειάρχη Κύριο Σγουρό, για παρά-
νομες λειτουργίες καντινών, εστιατορίων, 
καφετεριών, κλπ. στον παραλιακό άξονα 
Ωρωπού-Μαρκόπουλου-Αγίων Αποστόλων 
είναι πάρα πολλές.

Το μόνο που μας μένει, αφού μαζέψου-
με όλα τα στοιχεία, είναι να απευθυνθούμε 
στο εισαγγελέα-γεγονός που θα κάνουμε 
άμεσα- γιατί δεν πάει άλλο.

Πόσες χιλιάδες ευρώ χάνει η ΔΕΗ 
κάθε μέρα από τις παράνομες συνδέσεις, 
δεν το γνωρίζει ουδείς. Πόσες δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ χάνει κάθε χρόνο ο Δήμος 
και πάλι δεν το γνωρίζει κανένας. Κι όμως, 
πολλοί ζουν στον κόσμο τους καυχόμε-
νοι μάλιστα ότι «τους πιάνουμε κορόιδο 
όλους» από τον Δήμο μέχρι τη ΔΕΗ, τον 
ΟΤΕ και άλλες ΔΕΚΟ.

Ως πότε όμως θα γίνεται αυτό κύριοι 
της «δήθεν» εξουσίας μιας και δεν μπο-
ρείτε να κάνετε το πιο απλό; Να τους 
χώσετε όλους αυτούς μέσα!! Γιατί ο απλός 
πολίτης, που μόνο αυτός ξέρει τι βιώνει 
καθημερινά, βλέπει το «βιός» του να 
εξουδετερώνεται, κάποια στιγμή θα σας 

πιάσει  με τα στιλιάρια και θα σας κυνη-
γά μέχρι τη θάλασσα για να σας πνίξει! 
Καταλάβατε κύριοι εξουσιαστές;

Από τη γραμματεία
του ΠΑΚΟΕ



Προς τον  Αθήνα, 19/6/2013
Κύριο Μπερτόλη Αρ. Πρωτ.: 7575
Δ/ντη ΔΕΔΗΕ Ωρωπού 

Κύριε Μπερτόλη,
Μετά από καταγγελίες στο T/V ΖΟΟΜ, 

στην εφημερίδα «ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ» και στο 
ΠΑΚΟΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην παραλιακή Μαρκόπουλου από 
το «πορτοκάλι» μέχρι τον Φάρο υπάρχουν 
αρκετές καντίνες που απ’ ότι διαπιστώσαμε 
ηλεκτροδοτούνται παράνομα.

2. Υπάρχουν δίπλα στον παραλιακό 
δρόμο τσιμεντένιες κολώνες με ρολόγια 
της «ΔΕΗ». Πιστεύουμε πως και αυτά 
είναι παράνομα συνδεδεμένα απευθείας 

με «κολώνες» της ΔΕΗ. 
Επειδή πιστεύουμε ότι αυτές οι συν-

δέσεις είναι επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία και ζημιογόνες για την ίδια τη ΔΕΗ, 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα 
μετά από την επιτόπια έρευνά σας.

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος: 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Ο Γεν. Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος

► ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΩΡΩΠΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Παράνομες κατασκευές και ηλεκτροδοτήσεις
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ΣΕ 20ΗΜΕΡΗ ΑΡΓΙΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ  
ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΣΕΚΡΕΤΖΗΣ

Οι δυνάμεις του φωτός και του σκό-
τους συγκρούονται στον Ωρωπό καθώς ο 
διαγωνισμός «Προμήθεια λαμπτήρων για 
το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού» 
έληξε με «καπέλο» στη τιμή 100.000 
ευρώ για το Δήμο Ωρωπού. 

Ο Δήμος δέχτηκε προσφορά συνόλου 
196.987,58 ευρώ ενώ υπήρχε άλλη 
στο ποσό των 84.044,98. Παρά τις 
διαστάσεις που παίρνει το ζήτημα οι 
υπεύθυνοι εξακολουθούν να βρίσκονται 
στο απυρόβλητο. 

Υπεύθυνοι είναι προφανώς τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς όλοι 
πρέπει να αξιολογήσουν το κατά πόσο 
η προσφορά που γίνεται αποδεκτή είναι 
προς συμφέρον του Δήμου και των 
συνδημοτών. 

Ο Δημήτρης Κιούσης ήταν αυτός που 
έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και το στήριξε με στοιχεία.

100.000 Ευρώ «Καπέλλο» για τον Φωτισμό στον Ωρωπό 
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Σε μια μίνι συνέντευξη ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΩ Στέφανος Δάβρης μας 
είπε για τα σκουπίδια τα εξής: 
1. Με πρόσληψη 50 ατόμων 
ώστε να ανταποκριθούν στα 
συσσωρευόμενα προβλήματα των 
σκουπιδιών και οργάνωση του 
συστήματος περισυλλογής και 
διαχείρισης σύντομα θα προχωρήσει 
ο Δήμος σε ξεκαθάρισμα 
και τακτοποίηση όλων των 
προβλημάτων.
2. Είναι αδιανόητο να φτιάχνουμε 
αυθαίρετους και παράνομους 
χώρους μεταφορτώσεις σκουπιδιών 
όπως έκανε ο πρώην… Οικονομάκος, 
αδιαφορώντας – αν και γιατρός – 
για την υγεία και την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Στο νεκροταφείο 
του Χαλκουτσίου και στο γήπεδο, 
φροντίσαμε για πρώτη φορά να 
αποκατασταθούν οι παράνομες 
χωματερές του Οικονομάκου.
3. Είναι περίεργο να ξοδεύονται για 
πετρέλαια αυτοκινήτων τεράστια 
ποσά χωρίς δυστυχώς ημερολόγια 
διάδρομων και παραστατικά.
Όλα αυτά ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.
4. Με το προαναφερόμενο σχέδιο 
παρά την πρόσληψη 50 ατόμων θα 
έχουμε ελαχιστοποίηση των εξόδων 
κατά 30%.

ΣΤEΦΑΝΟΣ ΔAΒΡΗΣ (Πρόεδρος ΚΕΔΩ)
Πρώτη μας προτεραιότητα τα σκουπίδια
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙ... ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΕΠΙ... ΡΟΥΣΣΗ

Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ  
ΣΤΗΝ… ΚΕΔΩ
Ο πρώην αρχηγός της ΚΕΔΩ 
Βασίλης Φοργιάρης, με απόφαση 
του στις 19/07/2013 (συνημένη) 
οργάνωσε με δικά μας λεφτά, την 
ομάδα διοίκησης έργου για την 
τεχνική επιμέλεια της δικτύωσης  και 
ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των 
δεδομένων της ΚΕΔΩ, με πρωτεργάτη 
τον τότε Γενικό Δ/ντή Μανώλη 
Μαυρικάκη, άκρως διαπλεκόμενο 
με τον Δήμο μέσω υπόγειων 
και επίγειων δραστηριοτήτων 
του. Επίσης με την υπ’ αριθμό 
3/2013/19/04/2013(συνημένη) 
απόφαση του, ανάθεσε αποκλειστικά 
την λειτουργία του Δημοτικού 
Ιατρείου της ΚΕΔΩ. Όπως έχουμε 
προηγουμένως αναφέρει το Δημοτικό 
Ιατρείο, είναι μια μεγάλη αμαρτία για 
τον Δήμο. Ελπίζουμε ότι ο σημερινός 
Πρόεδρος της ΚΕΔΩ θα σκύψει πάνω 
στο πρόβλημα και θα δώσει λύσεις.
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Η μητρική αγκαλιά αποτελεί για όλα τα παιδιά το 
οξυγόνο τους, την παρηγοριά τους, την ασφάλεια τους 
και την προσωρινή λύση στα προβλήματα τους. Ωστόσο 
κάποια παιδιά δεν μπορούν να την απολαύσουν. Όχι 
γιατί δεν έχουν γονείς, αλλά γιατί μπορεί η ιερή μητρική 
αγκαλιά να γίνει αφορμή για την έξαρση επικινδύνων 
παθήσεων όπως το άσθμα. 

Η μελέτη
Η εισαγωγή του κειμένου, είναι το αποτέλεσμα 

επιστημονικής μελέτης, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. 
Πρόκειται για μελέτη που ήταν το θέμα της διδακτο-
ρικής διατριβής μίας ιατρού της Α΄Παιδιατρικής Πανε-
πιστημιακής Κλινικής. Η μελέτη καταρτίστηκε υπό την 
επιστημονική εποπτεία της κυρίας Λινού, η οποία είναι 
καθηγήτρια της επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
συνέχεια της σχετικής μελέτης του Πανεπιστημίου, η 
οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ίσως να προκαλούν 
έκπληξη σε κάποιους, Όμως για όσους έχουν ασχοληθεί 
με τα τρομερά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η 
ρύπανση του Ασωπού σε όλη την γύρω περιοχή, ήταν η 
επιστημονική τεκμηρίωση των υποψιών τους. Εξάλλου 
και σαν ΠΑΚΟΕ που έχουμε ασχοληθεί επισταμένα και 
σε βάθος χρόνου με το θέμα, έχουμε πει πως δεν είναι 
απλά μία μόλυνση ενός ποταμού, στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις στο περι-
βάλλον και κυρίως στην υγεία των ανθρώπων. Επίσης 
υπάρχει συσχέτιση στο μητρικό γάλα με τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες μίας περιοχής, αλλά και από την πιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Αποτελέσματα ΣΟΚ
Καταρχάς να αναφέρουμε πως η έρευνα διεξήχθη 

μεταξύ παιδιών 11 και 12 χρονών, των δύο τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού, σε σχολεία που βρίσκονται στα 
Οινόφυτα και την Μακρακώμη. 

Τι έδειξε η έρευνα; Το ποσοστό των παιδιών που 
είχαν ιστορικό άσθματος ή λάμβαναν φάρμακα για 
το άσθμα ανέρχεται σε ποσοστό 17,7% για αυτά που 
μένουν στα Οινόφυτα, ενώ το αντίστοιχο για εκείνα 
που μένουν στην Μακρακώμη είναι περίπου στο μισό 
και συγκεκριμένα 9,5%. Η απόκλιση είναι ακόμα πιο 
μεγάλη όσο αναφορά τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν. Το 
ποσοστό των Οινοφύτων είναι 6,5% ενώ το αντίστοι-
χο της Μακρακώμης 2,5%. Τέλος όσον αναφορά στο 
ποσοστό εμφάνισης ασθματικών συμπτωμάτων τους 
τελευταίους 12 μήνες είναι 11,3% και 7,1% (με σειρα 
Οινόφυτα Μακρακώμη)

Αν μπερδευτήκατε με τα νούμερα και τα ποσοστά, θα 
αναφέρουμε το συμπέρασμα που έβγαλε για το θέμα η 
συντάκτρια της μελέτης κυρία Παπαδημητρίου. « Παρα-
τηρήσαμε ότι η πιθανότητα τα παιδιά που μένουν στα 
Οινόφυτα να παρουσιάσουν ιστορικό βρογχικού άσθματος, 
να πάρουν φάρμακα για άσθμα ή να νοσηλευτούν λόγω 
ασθματικής κρίσης, είναι διπλάσια σε σχέση με εκείνα 
που διέμεναν στην Μακρακώμη»

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα ποσοστά 
που αναφέραμε πιο πάνω, αυξάνονται όχι μόνο λόγω 
της περιοχής, αλλά και λόγω του επαγγέλματος των 
γονέων των παιδιών. Δηλαδή οι ένοχοι δεν είναι μόνο 
οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές που προέρχονται από την 
βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και το 
γεγονός ότι μέρος αυτών «εισάγεται» στο σπίτι από τους 
γονείς. Η εξήγηση είναι απλή : Εάν η μητέρα εργάζεται 
στην βιομηχανία, είναι εκτεθειμένη σε βαρέα μέταλλα 
και ατμοσφαιρικούς ρύπους, που μεταφέρονται στο σπίτι 
μέσω του ρουχισμού και των μαλλιών της, με άμεσο 
αποτέλεσμα να εισπνέονται από το παιδί. Βέβαια αυτό 
έχει να κάνει και με τα ατομικά μέτρα προστασίας του 
καθενός, ωστόσο δεν περιορίζει την σοβαρότητα του 
προβλήματος που αναφέραμε. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΜΗΤΡΙΚΗ  
ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

ΠΟΤΑΜΙ… ΟΧΕΤΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Ο ΑΣΩΠΟΣ

Εάν κάποιος θέλει να μάθει πότε λειτουργούν 
οι βιομηχανίες στην περιοχή του Ασωπού, δεν 
χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο αλλά…. να τσεκά-
ρει την ποσότητα του νερού στο ποταμό και τους 
παραποτάμους του. Είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο 
τις καθημερινές το ποτάμι να έχει χιλιάδες κυβικά 
νερού που να ρέουν, ενώ τις Κυριακές που είναι 
όλα τα εργοστάσια κλειστά και δεν υπάρχει «τρο-
φοδοσία» του ποταμού, είναι δυσδιάκριτη ακόμα και 
η κοίτη του ποταμού. Άλλη μία απόδειξη το πόσο 
τοξικός είναι ο Ασωπός καθώς η πλειονότητα της 
ροής του, προέρχεται από βιομηχανικά απόβλητα.

Αυτό διαπιστώθηκε σε μία επιτόπια αυτοψία 
της δημοτικής αρχής των Οινοφύτων αλλά και 
κατοίκων της περιοχής, μία Κυριακή του Οκτωβρίου. 
Έκαναν περιήγηση στον Ασωπό ποταμό, για να 
δουν από κοντά τα προβλήματα. Μάλιστα όπως 
παρατηρήθηκε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπί-
ζεται μεταξύ της γέφυρας του Αγίου Θωμά και της 
γέφυρας του τρένου, όπου συγκεντρώνεται όλη η 
ρύπανση. Όσο αναφορά τον «στενό του Αυλώνα» 
υπάρχουν καταβόθρες όπου το νερό χάνεται και 
με αυτόν τον τρόπο μολύνεται ο υδροφόρος ορί-
ζοντας της περιοχής. 

Το κλιμάκιο στην συνέχεια πήγε στο σημείο 
του ποταμού που δέχεται τα λύματα της εταιρεί-
ας  Μαΐλης,. Στο σημείο υπάρχει ένα πηγάδι, όπου 
το λύματα πηγαίνουν κατευθείαν στον υπόγειο 
υδροφόρο ορίζοντα. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι ο δήμος είχε ρίξει στην περιοχή πριν 
από καιρό χοντρό χαλίκι, προκειμένου να προστα-
τέψει τον ορίζοντα από την μόλυνση, όμως και 
αυτό διαβρώθηκε από την εκτεταμένη εναπόθεση 
τοξικών αποβλήτων. Στην συνέχεια προχώρησαν 
σε μία συμβολική κίνηση, όπου με ένα φορτηγό 
άδειασε ένα φορτίο χαλίκι και τσιμέντο στο εν λόγω 
πηγάδι, αλλά και στον αγωγό εξόδου των λυμάτων. 
Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται συμβολική, γιατί 
απαιτούνται δεκάδες φορτηγά, ώστε να επιτευχτεί 
μια έστω στοιχειώδης προστασία των υπόγειων 
και επιφανεακών υδροφορέων από την μόλυνση.
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Ο κ. Οικονομάκος ξέχασε τους γρα-
πτούς και άγραφους, αλλά και ηθικούς 
νόμους της Κοινωνίας, που είχε υποχρέ-
ωση να εφαρμόσει για το καλό όλων μας, 
ως εκπρόσωπος αυτού του τόπου, και 
την ανευθυνότητα και την εγκληματική 
αδιαφορία του, την πλήρωσαν οι δημότες 
του Ωρωπού. Σύμφωνα με την εφημερί-
δα, η Φωνή του Ωρωπού, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, ανέθεσε 
στο Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Βασίλη 
Λέκκα από τον Αυλώνα, να συντάξει έκθεση 
γύρω από την κατανάλωση καυσίμων που 
χρησιμοποιεί ο Δήμος σε όλα τα μηχανικά 
μέσα που διαθέτει. 

Έτσι, στις 30 Οκτωβρίου του 2013, 
ο κ. Λέκκας παρέδωσε στον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κώστα 
Ανυφαντή, εμπεριστατωμένη Μελέτη 6 
δακτυλογραφημένων σελίδων με τον τίτλο: 
«Ενημέρωση – Τοποθέτηση – Ερωτήσεις 
– Προτάσεις». 

Στην εργασία αυτή, που συνοδευόταν 
από πίνακες με τους αριθμούς και το είδος 
των οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου, καθώς και την ημερησία κίνηση 
τους σε χιλιόμετρα, σε ώρες εργασίας, σε 
λίτρα κατανάλωσης καυσίμων και δαπάνες 
σε ευρώ, ανέφερε πως ο Δήμος πληρώνει 
επιπλέον λεφτά σε καύσιμα από αυτά που 
χρειάζεται και καταναλώνει.

 Έτσι ο Δήμαρχος, αντί να επαλη-
θεύσει τα στοιχεία αυτής της Μελέτης, 
επιστρατεύοντας όλους τους Ειδικούς 
Συμβούλους και Υπευθύνους Υπηρεσια-
κούς Παράγοντες και να ενημερώσει το 
Συμβούλιο κατά πόσο σωστή ή λάθος ήταν 
η Μελέτη, προτίμησε  να την βάλει στο 
αρχείο και να βγάλει από την Επιτροπή 
τον κ. Λέκκα. 

Και το ερώτημα είναι το εξής: Ποιος 
«λογικός» άνθρωπος όταν τον κλέβουν, 
και εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό 
ημερησίως, 1853 ευρώ, δεν θα φρόντιζε 
να μάθει πως και ποιος του τα κλέβει. Και 
ειδικά, όταν πρόκειται για ξένα χρήματα, 
που σε αυτή την περίπτωση είναι του 
λαού του Ωρωπού και υπεύθυνος για 
την διαχείριση και την ασφάλεια τους 
έχει αναλάβει ο Δήμαρχος. Βέβαια εμείς 
δεν είμαστε αρμόδιοι να ελέγξουμε τους 
τρόπους ανεφοδιασμού των οχημάτων του 
Δήμου, εκτός και αν γεμίζουν ορισμένοι 
σύμβουλοι τα ρεζερβουάρ των δικών τους 

αυτοκινήτων χρεώνοντας τα στον Δήμο. 
Τα στοιχεία της Μελέτης, του κ . Λέκκα 

καταλήγουν σε «λεηλασία» του Δημόσι-
ου χρήματος, που προέρχεται από τους 
πολίτες του Ωρωπού και δείχνουν την 
εγκληματική συμπεριφορά του κ. Οικο-
νομάκου κατά την τετραετία της θητεία 
του. Το πιο ανεύθυνό απ’ όλα, όμως, είναι 
η αδιάφορη συμπεριφορά του Δημάρχου, 
αφού δεν έχει δώσει εξηγήσεις μέχρι και 
σήμερα για το θέμα της «κλοπής»  των 
καυσίμων. Ο κ. Βασίλης Λέκκας, συντάκτης 
της Μελέτης και Δημοτικός Σύμβουλος 
του Ωρωπού, από τον Οκτώβριο του 
2013 που παρέδωσε αυτή τη Έκθεση στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και 
δεν του έχουν απαντήσει, κατέθεσε στις 
5/3/2014 ανοιχτή επιστολή – αίτηση προς 
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Ανυφα-
ντή, με κοινοποίηση στον Δήμαρχο, στις 
Δημοτικές παρατάξεις, και στον Δημοτικό 
Τύπο που έχει ως εξής: 

Θέμα: «Για έγγραφη απάντηση για το 
ποιος επωφελείται τα 1853 ευρώ καθημερι-
νά τις εργάσιμες ημέρες από την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης.»

 
Κύριε Πρόεδρε, 
έχετε δεσμευτεί σε Δημοτικό Συμβού-

λιο ότι θα μου απαντήσετε εγγράφως 

σε ερώτημα μου «ποιος επωφελείται το 
ποσόν των 1853 ευρώ καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες από την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης».  Στο Τελευταίο Συμ-
βούλιο στις 27/2/2014 και στην ερώτηση 
μου πότε τελικά θα μου απαντηθεί το 
παραπάνω θέμα με ενημερώσατε ότι έχετε 
έτοιμη έγγραφη απάντηση. Παρακαλώ 
να μου αποσταλεί η απάντηση μέσω φαξ 
Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα και να με 
ενημερώσετε να την παραλάβω.

Ακόμη δεν έχουμε λάβει καμία απά-
ντηση από τον  κ. Οικονομάκο και τον  
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ωρωπού, για το 
θέμα της «κλοπής» των καυσίμων. 

1.853 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (463.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ) ΕΔΙΝΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

«Ληστεία» στα καύσιμα του Δήμου, για τη συγκάλυψη 
της οποίας φέρει ευθύνη ο κ. Οικονομάκος

ΔΗΜΑΡΧΕ! ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ Ε.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ;
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Ο κ. Μάνος Μαυρικάκης είναι ο πρώην Γεν. Δ/ντης της 
Κ.Ε.Δ.Ω. του Δήμου Ωρωπού ο οποίος έπαιρνε φυσικά 
έναν «παχυλό» μισθό για μια θέση με τέτοιες ευθύνες. 
Βέβαια δεν είναι αυτή η μόνη πηγή εσόδων του, καθώς 
του ανήκουν Κ.Ε.Κ. και Μ.Κ.Ο που συνεργάζονται με 
το Δήμο. «Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει» δηλαδή, 
όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Λίτσας Κων/νος της 
αντιπολίτευσης, ο οποίος μας δήλωσε ότι έχει καταγ-

γείλει στο δημοτικό συμβούλιο τον κ . Μαυρικάκη και 
την νοοτροπία των  Golden Boys που αμείβονται από 
δέκα μεριές και στέλνουν εθελοντές και ανέργους να 
δουλεύουν για αυτούς στο δήμο χωρίς να αμείβονται. 
Όταν όμως ρωτήσαμε τον κ. Λίτσα αν έχει κάνει καταγ-
γελία για τον πολυθεσίτη κ. Μαυρικάκη στην περιφέρεια 
και για το αν έχει ενημερωθεί η Δικαιοσύνη ώστε να 
διερευνηθεί το δικαίωμα του κ. Μαυρικάκη να έχει 

«καρέκλα» στο Δήμο παραδέχτηκε ότι: «Είναι ίσως 
λάθος μας που δεν έχουμε καταφύγει στη Δικαιοσύνη 
αλλά με τόσα που γίνονται στη τοπική αυτοδιοίκηση τι 
να πρωτοκαταγγείλουμε.» Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ωστόσο 
ότι οι πολίτες έχουν βαρεθεί να ακούνε κενά λόγια και 
ότι κάθε «Μαυρικάκης» πρέπει να καταγγέλλεται στη 
Δικαιοσύνη και να μπαίνει στη λίστα των επίορκων 
υπαλλήλων.

Golden Boys και Αυτοδιοίκηση 
► ΛΙΤΣΑΣ: Είναι λάθος μας που δεν προσφύγαμε στη δικαιοσύνη

Προκαταρκτική εξέταση για την 
απόφαση ενοικίασης χωραφιού για 
την δημιουργία σταθμού μεταφόρ-
τωσης στο Πολυδένδρι, διέταξε ο 
εισαγγελέας για τον πρώην Δήμαρχο 
κ. Οικονομάκο με τη κατηγορία της 
παράβασης καθήκοντος. Διερευνά-
ται και ο ρόλος τεσσάρων μελών 
της οικονομικής επιτροπής που το 
υπερψήφισαν και ο μηχανικός του 
Δήμου. Πάνω από ένα εκατομμύριο 

σχεδιάζουν να επενδύσουν σε ενοίκια 
και εγκαταστάσεις στον ιδιωτικό χώρο 
που νοικιάζει «χρυσά» ο Δήμος με 
1500 ευρώ το μήνα, με συμβόλαιο 
16 ετών, ενώ υπάρχει χώρος στην ίδια 
περιοχή περισσοτέρων στρεμμάτων. 
Ήδη 30.000 ευρώ έχουν βγει από το 
ταμείο του Δήμου για το χωράφι αυτό.

Τι απέγινε κύριε Δήμαρχε με την 
ιστορία αυτή; Ο εισαγγελέας έχει 
προχωρήσει προκαταρκτικη.

► ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΩΡΑΦΙΑ;

Σταθμός μεταφόρτωσης χρημάτων 

Καταγγελιών Συνέχεια!
Μετά από τις καταγγελίες πολιτών 

που δέχτηκε το ΠΑΚΟΕ σχετικά με τις 
αυθαίρετες κατασκευές και τη «κατάλη-
ψη» της παραλίας από ξαπλώστρες και 
ομπρέλες, τις οποίες και επιβεβαίωσε 
συνεργείο μας, προσφύγαμε, μεταξύ 
άλλων, στην Κτηματική Υπηρεσία Ανατο-
λικής Αττικής. Παραθέτουμε το σχετικό 
κείμενο. Μετά λοιπόν από τις καταγγε-
λίες του ΠΑΚΟΕ, έγινε επιτέλους ένας 
έλεγχος και 5 επαγγελματίες βρέθηκαν 
στο αυτόφωρο για να …αθωωθούν στη 
συνέχεια για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 

Οι ευθύνες θα αναζητηθούν πλέον 
στο Δήμο. Το καθεστώς Οικονομάκου 
και το «Δημοτικό» Λιμενικό Ταμείο του 
σαφώς και έχουν ευθύνες και πρέπει 
να διερευνηθεί η υπόθεση. Ακόμα και ο 
βουλευτής κ. Βορίδης έκανε δηλώσεις 
υπέρ της αυθαιρεσίας καθώς αποτελούν 
τα καταστήματα πηγή εσόδων για το 
κράτος. Το ΠΑΚΟΕ ωστόσο αναρωτιέται: 
Οι πέντε καταστηματάρχες που λειτουρ-
γούν χωρίς να έχουν άδεια και όλοι οι 
άλλοι με τις αμφιλεγόμενες κατασκευές, 
ηλεκτροδότηση, φορολόγηση και κόψιμο 
αποδείξεων που καταπατούν τον αιγιαλό 
έχουν ευθύνες; Ποιος τους ελέγχει; Και 
φέρνουν όντως χρήματα στο Κράτος κ. 

Βορίδη; Και το να φέρνουν τους κάνει 
νόμιμους; 

Προς την Κτηματική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής
ΑΘΗΝΑ: 2-7-2013
Αριθ. Πρωτ.: 7582
Υπόψη Δ/ντιας
ΚΟΙΝ: Κ Χατζή 
Κυρίας Βασιλειάδου: Υπεύθυνο Περιοχής 
Δήμου Ωρωπού

Κυρία Βασιλειάδου,
Συνημμένα σας στέλνουμε την καταγ-

γελία προς τον περιφερειάρχη Αττικής 
και  την απάντηση του. Ταυτόχρονα σας 
ζητάμε να προβείτε σε όλες τις νόμιμες 
διαδικασίες, ώστε να ΞΗΛΩΘΟΥΝ αμέσως 
όλες οι παράνομες κατασκευές, στην 
παραλιακή οδό Χαλκουτσίου - Σκάλας - 
Μαρκόπουλου - Αγίων Αποστόλων

Περιμένουμε τις ενέργειες σας

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Ο Γεν. Γραμματέας:  
Δημήτρης Αθανασόπουλος
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 Στις 16/11/2012, η Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Ωρωπού συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 
πρόσκληση του Δήμαρχου κ. Οικονομά-
κου, για την πληρωμή των διοδίων για 
τη διέλευση των απορριμματοφόρων 
από την Αττική Οδό, χωρίς να υπάρχει 
κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι 
ο δήμος του Ωρωπού πρέπει να πληρώσει 
αυτά τα λεφτά.  

Η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε ομό-
φωνα και ο  κ. Οικονομάκος αποφάσισε 
την πληρωμή των διοδίων Νέας Οδού και 
Αττικής, με ποσό 5.000 ευρώ, αντίθετα 
με την  ομόφωνη απόφαση  του Δημοτι-
κού Συμβουλίου  που του ζήτησε να μην 
πληρωθούν τα διόδια αν δεν είχε έρθει 
κατασχετήρια επιταγή. Στις 22/11/2012, ο 
κ. Οικονομάκος αποφάσισε την πληρωμή 
των διοδίων με ποσό 19.000 ευρώ,.  Ενώ, 
στις 1/02/2013, η Οικονομική Επιτροπή 
ψήφισε ομόφωνα, εκτός του κ. Ρούσση που 
ψήφισε παρόν, και ο Δήμαρχος αποφάσισε 
την πληρωμή διοδίων με ποσό 49.000 
ευρώ (από τα 57.000 του προϋπολογι-
σμού του έτους 2013), 15.000 για την 
Αττική οδό και 34.000 για την Νέα Οδό, 
χωρίς όμως να περάσει η πρόταση από 

το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Και στη συνέχεια, την 1/02/2013 

διέθεσε 8.000 ευρώ για την πληρωμή 
οφειλών προς τη Νέα Οδό.

 Aντίθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο 
είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφαση 
να μην πληρωθούν τα διόδια αν δεν 
είχε έρθει κατασχετήρια επιταγή, ο 

Δήμαρχος του Ωρωπού, κ. Οικονο-
μάκος, προχώρησε στην πληρωμή 
των διοδίων παράνομα, με συνολικό 
ποσό που ανέρχεται στα 81.000 ευρώ.

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ο ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΔΙΟΔΙΑ 

Με παράνομες διαδικασίες ο Οικονομάκος   
πλήρωσε 81.000 €  στα διόδια σε αντίθεση  
ο σημερινός δήμαρχος διεκδίκησε και πήρε ποσό 
5.000.000€ για οφειλές στον δήμο της «Νέας Οδού»

Ο κ. Χασιώτης, την 1 Απριλίου 
πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του δήμου Ωρωπού να γίνει τοπικό 
δημοψήφισμα για τα διόδια, ώστε,  
όπως είπε στην εφημερίδα «Δρόμος 
της Αριστεράς», να τοποθετηθούν οι 
κάτοικοι σχετικά με την απομάκρυνση 
των διοδίων από τον τόπο τους. Είπε, 
πως αυτή η πρόταση σχετικά με το 
δημοψήφισμα έγινε, ώστε να μπορούν 
οι δημότες να εκφράσουν την καθολική 
τους άρνηση . 

Πάγιος στόχος του,  είναι η ολο-
κληρωτική απομάκρυνση των σταθμών 
των διοδίων από την περιοχή και όχι 
οι ελαφρές εκπτώσεις των 2,10 ευρώ 
για τους κατοίκους του Ωρωπού. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Χασιώτης: «Εμείς θέλουμε ένα μαζικό 
και δυνατό «όχι» των κατοίκων, ώστε 
να απορριφθεί η συγκεκριμένη πρόταση 
και να ζητηθεί η απομάκρυνση των 
διοδίων από την περιοχή μας». Επίσης 

οι κάτοικοι, όπως ανέφερε, αντιμε-
τώπισαν την πρόταση του, σχετικά με 
το δημοψήφισμα των διοδίων, πολύ 
θετικά και αναφέρθηκε στην απογοή-
τευση της τοπικής κοινωνίας, επειδή η 
δημοτική αρχή δεν συνέχισε τον αγώνα 
των διοδίων, και περιορίστηκε σε 2-3 
κινητοποιήσεις, σχολιάζοντας πως ο 
χαρακτήρας των κινητοποιήσεων ήταν 
καθαρά προεκλογικός. 

Μίλησε για την παράνομη σύμβαση 
εκχώρησης της εθνικής οδού σε εργο-
λάβους, για την παράνομη δυνατότητα 
της ιδιωτικής εταιρίας Νέας Οδού να 
αυξάνει μονομερώς ,κατά την κρίση 
της, τα διόδια και πως οι δημόσιοι 
δρόμοι είναι ένα δημόσιο αγαθό και 
δεν θα πρέπει να εκχωρούνται σε 
ιδιωτικές εταιρίες.  

Ο κ. Χασιώτης μίλησε ακόμη, για την 
παράνομη δυνατότητα της Νέα Οδού 
να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις σε 
ιδιώτες οδηγούς.

Η ΠΡOΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πέντε (5) περίπου εκατομμύρια προσδιορί-

στηκαν από τον Δήμο Ωρωπού, οι οφειλές της 
«Νέας Οδού» στο Δήμο και ήδη προχώρησαν 
σε ρυθμίσεις δόσεων προς τον Δήμο.  Εάν δεν 
απατώμαι ήδη εισπράχθηκε η πρώτη δόση - 
περίπου 60.000 ευρώ - και έπεται συνέχεια.

Εν τούτοις οι αντιδράσεις της Περιφέ-
ρειας και των γύρω Δήμων είναι άτονες και 
ανεπαρκείς. 

Ελπίζουμε με τον σημερινό Δήμαρχο, 
σε αντίθεση με τον … πρώην, οι αγωνιστι-
κές διαθέσεις να γίνουν εντονότερες γιατί 
πραγματικά … οι πολίτες υποφέρουν από τα 
δυσβάσταχτα διόδια. 
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Η ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ… ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ

Ο Έλληνας πολίτης έχει πληρώσει πάρα πολλά 
μέσω των διοδίων για τους εθνικούς δρόμους. Και 
θα έπρεπε τώρα να τους απολαμβάνει. 

Όμως οι τεράστιες διαπλοκές των κυβερνόντων με 
τους ‘’εθνικούς’’ εργολάβους, όχι μόνο με τις απαρά-
δεκτες συμβάσεις του 2002 με το ΠΑΣΟΚ και το 2007 
με την ΝΔ και πρόσφατα στο τέλος του 2013 με την 
ληστρική αύξηση των διοδίων κατά 60%, αλλά και 
την απαλλαγή των ευθυνών των εργολάβων από τα 
προ απαιτούμενα και συμβατικά έργα που έπρεπε να 
κάνουν, έβαλαν μια ταφόπλακα στους εθνικούς μας 
δρόμους. 

Όμως από την  έκρηξη των κατοίκων στις αρχές 
του χρόνου, και την ερώτηση στην Βουλή 42 βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είδαμε τίποτε άλλο από τότε. Ο 
πρώην… Οικονομάκος με την γελαστή του φωτογρα-
φία από τα κάγκελα του αυτοφώρου, είχε δηλώσει 
ότι δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για το δίκαιο 
αίτημα των δημοτών του. Δεν έκανε όμως τίποτα γι’ 
αυτό, παρά το γεγονός ότι είχε όλους τους δημότες 
δίπλα του και παρά τις «φανφάρες» του Χρυσοχοΐδη 
ότι θα έλυνε το θέμα.

Βέβαια μέχρι σήμερα, 20/10/2014, ουδέν το νεό-
τερο, εκτός μιας «κατασχετήριας σε χείρας τρίτου» 
επιστολή του σημερινού Δημάρχου.

Η οποία όμως με αντιρρήσεις και αποκρούσεις 
από την άλλη πλευρά, θα δρομολογηθεί μετά μια 
τουλάχιστον διετία.

Εμείς προτείνουμε ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ.
Επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και άμεση κινητοποίηση των πολιτών προς αυτήν 
την κατεύθυνση, ώστε η οικονομική αιμορραγία των 
πολιτών απ’ αυτήν την γάγγραινα να σταματήσει. 

Η απάτη του κράτους
Με ερώτηση τους προς τους υπουργούς 

Υποδομών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 
42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν το 
κράτος για απάτη και ζητάνε την ανάκληση 
των αυξήσεων στις τιμές των διοδίων. Αυτή 
είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση για το 
θέμα που απασχολεί εδώ και λίγο καιρό την 
Ελληνική κοινωνία. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
κείμενο της ερώτησης «…η Κυβέρνηση εξα-
πάτησε τον Ελληνικό λαό προχωρώντας σε 
ληστρικές αυξήσεις των διοδίων έως και 60%. 
Επιπλέον τοποθετήθηκαν σταθμοί διοδίων 
και στις δύο κατευθύνσεις των σταθμών της 
Ελευσίνας και του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ 
θα λειτουργήσουν και πλευρικοί σταθμοί 
διοδίων στους κόμβους Νέας Περάμου και 
Πάχης Μεγάρων».

Μέχρι σήμερα μηδέν!

>  Διόδια:  
Σηκώστε τις μπάρες 
και περάστε.  
Μας χρωστάνε,  
δεν τους χρωστάμε.
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Α
πό το πρώτο φύλλο τους οι «Ανισ-ωρωπίες», 
τον Μάρτιο του 2007, έθιγαν το τεράστιο 
πρόβλημα των σκουπιδιών και υπογράμμιζαν 
ιδιαίτερα την ανεξέλεγκτη λειτουργία της 
παράνομης χωματερής των κοινοτήτων Μαρ-

κοπούλου Ωρωπού, Συκάμινου και του Δήμου Ωρωπού. 
Η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή «Βρύση Πασσά» στο 
Μήλεσι της κοινότητας Μαλακάσας ήταν αποκρουστική. 
Αλλά ανυπολόγιστη και η περιβαλλοντική καταστροφή, 

αφού χιλιάδες τόννοι σκουπιδιών συσσωρεύονταν, 
χωρίς κανένα σχεδίασμά και χωρίς να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα,

Είναι γεγονός ότι τα τοξικά στραγγΐσματα έχουν 
ήδη εισχωρήσει στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου 
του Ωρωπού, μολύνοντας τις καλλιέργειες και θέτοντας 
σε κίνδυνο την υγεία χύαάδων κατοίκων της περιο-
χής. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η περιοχή της 
Μαλακάσας εντός της οποίας βρισκόταν η χωματερή, 

είχε χαρακτηριστεί από τις 09/02/1980 σαν «περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»!

Ωστόσο, τα προβλήματα που στην πορεία δημι-
ουργήθηκαν είχαν ως αφετηρία τους τη λειτουργία 
της χωματερής. Η εναπόθεση των απορριμμάτων στη 
συγκεκριμένη έκταση προκάλεσε εκατοντάδες πυρκαγιές 
κι έτσι η Νομαρχία, από τις 30/08/1983, διαπίστωνε με 
έγγραφό της προς τους δήμους της περιοχής, ότι δεν 
εφαρμόζεται η μέθοδος της υγειονομικής ταφής, αλλά 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΛΑΓΝΙΑΣ

Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΕΚΛΕΙΣΕ,
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ!

Από την αρχή της λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής και την ανάληψη της εξουσίας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, η Κα Δούρου έστειλε επιστολή συνεργασίας 
στους Δήμους, ώστε η εκ διαμέτρου αντίθετη φιλο-
σοφία με αυτήν του κ. Σγουρού, που είχε εκφράσει 
προεκλογικά η παράταξη της Κας Δούρου να πάρει 
σάρκα και οστά.  

Έτσι στην επιστολή αυτή ο Δήμαρχος Θωμάς 
Ρούσσης ανταποκρίθηκε με επιστολή (συνημμένη) 
αποδεχόμενος την πρόταση της Περιφέρειας και 
τοποθετήθηκε σε αυτήν αναφέροντας ότι το θέμα 
θα το φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 
ΠΑΚΟΕ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2014 με έγγραφη 
πρότασή του αναλύει μία σειρά μελετών-προτάσεων 
στον Δήμο ειδικά για την δημιουργία ενός ΚΔΑΥ 
(Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και 
μίας Μονάδας Κομποστοποίησης, ώστε να σταμα-
τήσει η οικονομική αιμορραγία του Δήμου προς 
τον ΕΔΣΝΑ (κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατομμύρια 
ευρώ), έτσι ώστε ο Δήμος να έχει και κέρδη από 
αυτή την διαδικασία.  

Μετά από εννέα μήνες και ουσιαστική παρέμβα-
ση-προσφορά του ΠΑΚΟΕ για να γίνει μία ώριμη 
μελέτη, η εκτέλεση της οποίας θα χρηματοδοτηθεί 
από την Περιφέρεια, σε ένα μήνα θα υπάρξει συγκε-
κριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση του ΠΑΚΟΕ για 
το θέμα αυτό,  ώστε να προχωρήσει η αντίστοιχη 
πρόταση στην Περιφέρεια. Γιατί όπως μαθαίνουμε 
πολλοί Δήμοι της Ανατολικής Αττικής έχουν κάνει 
αντίστοιχες προτάσεις.  

Συνοπτικά η Μελέτη του ΠΑΚΟΕ αναλύει τα 
ΟΦΕΛΗ  απ’ την δημιουργία ΚΔΑΥ και Μονάδας 
Κομποστοποίησης: 
1. Πλήρης απαλλαγή από τα χρήματα που δίνει τον 
χρόνο στον ΕΣΔΝΑ ο Δήμος για την απόθεση των 
σκουπιδιών στη Φυλή, που ανέρχεται περίπου στα 

1-1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
2. Απαλλαγή από τα έξοδα πετρελαίου και διο-
δίων των απορριμματοφόρων για την μεταφορά 
των σκουπιδιών καθώς και των εργατοωρών του 
προσωπικού.
3. Απαλλαγή από το περιβαλλοντικό κόστος αυτής 

της διαδικασίας.
4. Το κόστος κατασκευής των μονάδων αυτών - 
περίπου 2,5 εκατ. ευρώ - το αναλαμβάνει με ΣΔΙΤ 
ιδιωτική εταιρεία με ποσοστό 55% στην εκμετάλλευση 
της επιχείρησης για 20 χρόνια και η Περιφέρεια το 
υπόλοιπο 45%.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΟ
Ευχή όλων είναι η λύση του προβλήματος των σκουπιδιών που μαστίζει τον τόπο
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γίνεται καύση των απορριμμάτων, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός 
κίνδυνος τόσο για τη δημόσια υγεία όσο 
και για το περιβάλλον.

Στη συνέχεια υπήρξαν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες από την κοινότητα Μαλα-
κάσας που ζητούσε τη λήψη μέτρων 
για την προστασία του περιβάλλοντος, 
από το Δασαρχείο Καπανδριτίου που με 
έγγραφό του υπογράμμιζε το γεγονός 
ότι ήταν προβληματική η λειτουργία της 
χωματερής κ.λπ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι με την 
αρχική απόφαση της Νομαρχίας για τη 
δημιουργία της χωματερής προβλέπανταν 
συγκεκριμένες ενέργειες για τη λειτουργία 
της. Ο χώρος απόρριψης θα έπρεπε να 
διαμορφωθεί σε ολόκληρη την έκταση 
των 18 στρεμμάτων και συγχρόνως θα 
έπρεπε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτροπή πυρκαγιών. Έπρε-
πε να απομακρυνθούν όλα τα εύφλεκτα 
υλικά από τη διάνοιξη και διαπλάτυνση 
του δρόμου. 

Τα απορρίμματα θα ρίχνονταν σε 
τάφρο που κάθε φορά θα διανοιγόταν 
και θα καλυπτόταν αμέσως με χώμα. 
Απαγορευόταν η καύση των απορριμμάτων.

Τελικά, το 2005 διαπιστώθηκε από 
την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΧΩ ΔΕ ότι στα 25 
χρόνια λειτουργίας της χωματερής, 
ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ κανένας από τους 
όρους που έθετε η αρχική απόφαση της 
Νομαρχίας, κι ενώ θα έπρεπε να κλείσει, 
συνέχιζε να λειτουργεί! Ακολούθησε η 
προσφυγή 130 κατοίκων της περιοχής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποστολή 
σχετικών εγγράφων προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων για να σταματήσει η λειτουργία 
της χωματερής.

Μετά από ελέγχους που διενήργησε 
πάλι το ΥΠΕΧΩ ΔΕ το 2005, αποφασί-
στηκε η παραπομπή, στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών, της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Ανατολικής Αττικής, καθώς και 
των κοινοτικών και Δημοτικών αρχόντων 
Μαλακάσας, Συκάμινου, Μαρκοπούλου 
Ωρωπού, Ν. Παλατίων, και του Δήμου 
Ωρωπίων. Απόντες βρέθηκαν κατηγο-
ρούμενοι και καταδικάστηκαν σε ποινές 
φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστο-
λή, ενώ τους επιβλήθηκε και πρόσημο 
ύψους 600 ευρώ γιατί «...κατά το χρονικό 
διάστημα από το έτος 1999 έως τις 31 
Μαΐου 2002 ενεργώντας με πρόθεση 
προκάλεσαν ρύπανση στο περιβάλλον... 
με την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών 
αποβλήτων σε ποσότητα, συγκέντρωση 
και διάρκεια, που μπορούσαν να προκαλέ- 
σουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, 
στους ζωντανούς οργανισμούς και στα 
οικοσυστήματα».

Δεν πρέπει να παραγνωριστεί ο σημα-
ντικός ρόλος των κατοίκων της περιοχής 
που με τις καταθέσεις τους συνέβαλαν 
στην προβολή του θέματος και στην 
ανάδειξη όλων των παραμέτρων του 
προβλήματος, Ωστόσο, τα παθήματα 
δεν γίνονται μαθήματα. Και τούτο γιατί 

οι πολίτες που κάποτε αντιδρσύσαν, στη 
συνέχεια φαίνεται πως ξέχα- σαν και 
ξανάφεραν στην εξουσία δημάρχους 
που καταδικάστηκαν. Αυτό όμως είναι 
γενικότερο φαινόμενο

Εκείνο που αποτελούσε και αποτελεί 
μείζον πρόβλημα είναι ότι σαν χώρα έχου-
με να κάνουμε αγώνα δρόμου ώστε να 
κλείσουν οριστικά οι Χώροι Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και να 
τους αποκαταστήσει. 

Έτσι το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε τον δικό του 
αγώνα, για την ενημέρωση και διαφώπση 
των πολιτών, καταγγέλλοντας την ασυδο-
σία των υπευθύνων για την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής μας. Πρότεινε 

τη μεταφορά των σκουπιδιών του Δήμου 
Ωρωπίων στη χωματερή των Ανω Λιοσίων 
δεδομένου ότι το κόστος μεταφοράς θα 
ήταν πολύ μικρότερο.

Τον Μάιο του 2007 σημειώναμε στις 
«Ανισ-ωρωπίες» ότι οι προεκλογικές εξαγ-
γελίες του δημάρχου Ωρωπίων κ. Γαβριήλ 
για την ανημετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων της περιοχής, έμειναν στα 
χαρτιά, καθώς δεν προβλεπόταν σχετική 
εφαρμογή τους στον προϋπολογισμό. 
Αντιθέτως περιλαμβανόταν κονδύλι για 
την υγειονομική ταφή των απορριμμά-
των σε σκουπιδότοπο, ο οποίος ήταν 
παράνομος, κάτι δηλαδή που γνώριζε 
ο Δήμαρχος και φυσικά επέτρεψε να 

ψηφιστεί ο προϋπολογισμός...
Τελικά, φαίνεται ότι η κατάσταση ήταν 

ανεξέλεγκτη κι έτσι ο Δήμαρχος αναγκά-
στηκε κάτω από το βάρος των πιέσεων 
και των κατοίκων της περιοχής αλλά και 
των συνεχών καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ, 
να δεχτεί τη μεταφορά των σκουπιδιών 
στη χωματερή των Ανω Λιοσίων...

Αλλά ο Δήμαρχος νόμισε όη 
ξεμπέρδεψε. Δυστυχώς το πρόβλημα 
των σκουπιδιών, παρά το κλείσιμο 
της χωματερής, παραμένει. Τα φωτο-
γραφικά ντοκουμέντα που δημοσιεύ-
ουμε μαρτυρούν ακριβώς αυτό που 
καταγγέλλουμε: Παντού υπάρχουν 
σκουπίδια!

ΤΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ 
ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Φωτό: ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
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Μ
ε δύο χρυσά μετάλλια, σε 
ηλικία 12 χρονών η Βιβή 
Τσεβελέκου, πιστεύει ότι 
«όταν ξεκινάς κάτι που σου 
αρέσει, χρειάζεται σκληρή 

δουλειά για να το συνεχίσεις».
Πραγματικά, όταν ένα παιδί στην 

ηλικία της απαρνιέται το παιχνίδι και 
αφιερώνεται καθημερινά τέσσερις και 
πλέον ώρες στην προπόνηση, διανύοντας 
μάλιστα 40 χιλιόμετρα γι’ αυτήν, τότε 
πραγματικά αυτό το παιδί, θα πούμε εμείς 
οι ….μεγαλύτεροι ότι έχει λαμπρό μέλλον.

Πατέρας της Βιβής είναι ο Δημήτρης 
Τζεβελέκος, αντιδήμαρχος Ωρωπού και ο 
παππούς της είναι ο Στεφανος Δάβρης, 
πρόεδρος της ΚΕΔΩ στον Ωρωπό. 

Πέρα απ΄ το ότι όλοι οι μεγαλόσχημοι 
πολιτικοί μας, διαλαλούν όπου βρεθούν 
ότι «το μέλλον είναι τα παιδιά μας» θα 
άξιζε να φροντίζουν γι΄ αυτό το μέλλον.

Σίγουρα θα σταθούμε εδώ και θα 
τονίσουμε ότι πολλές φορές η θυσία των 
γονιών και του ίδιου του παιδιού, μοιάζουν 
ανταποδοτικά τέλη, αλλά ανιδιοτελή.

Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι ο 
Δήμαρχος Ωρωπού, πέρα από το ότι 
πρέπει να οργανώσει εκδήλωση προς 
τιμή της μικρής φίλης μας Βιβής, ώστε 
να δώσει το “ φωτεινό παράδειγμα” στα 
παιδιά του Ωρωπού, πρέπει να σκύψει 
στο πρόβλημα της οργάνωσης Δημοτικής 
Σχολής Ρυθμικής στον Δήμο.

Εάν δεν το κάνει αυτό ο Δήμος σου 
υποσχόμαστε μικρή μας φίλη, ότι θα 
αναλάβουμε την οργάνωση αυτή.

Η Βιβή είναι επίσης άριστη μαθήτρια 
στο Δημοτικό Σχολείο του Συκαμίνου και 
για την αριστεία αυτή πρέπει να δώσουμε 
από την θέση αυτή τα συγχαρητήρια 
μας στους δασκάλους της και στην ίδια.

Τα κατορθώματα της Βιβής κατα-
γράφονται παρακάτω :

Η Βιβή ασχολείται με τη ρυθμική 
γυμναστική τρία (3) χρόνια. Προπονείται 
στον Αθλητικό Σύλλογο ΕΙΡΗΝΗ Χαλκίδας 
με την τεχνική σύμβουλο (προπονήτρια) 
την Ολυμπιονίκη ρυθμικής γυμναστικής 
Ειρήνη Αινδήλη. Φέτος έλαβε μέρος σε 2 
διεθνείς συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη 
στην κατηγορία κορασίδων.

Αποτελέσματα
ARMONIA CUP Σίνδος Θεσσα-

λονίκης (30-31 Ιανουαρίου): Στον 
αγώνα συμμετείχαν 396 αθλήτριες από 
συλλόγους της Ελλάδας, Ρωσίας, Βουλ-
γαρίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου και 
ο Α.Σ. ΕΙΡΗΝΗΣ Χαλκίδας κατέκτησε 
27 μετάλλια. Η Βιβή κατέκτησε χρυσό 
μετάλλιο στη μπάλα, αργυρό στο στεφάνι, 
αργυρό στο σύνθετο ατομικό.

SPARTACUS-EMARALDS CUP 
Θέρμη Θεσσαλονίκης ( 21-23 Μαίου): 

Στον αγώνα συμμετείχαν 275 αθλήτρι-
ες από χώρες όπως Ρωσία, Ουκρανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο. Η Βιβή 
κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο σχοινάκι, 
τέταρτη θέση στις κορίνες, Πέμπτη θέση 
στη μπάλα, Πέμπτη θέση στο σύνθετο 
ατομικό.

Στις 13-14 Ιουνίου η Βιβή θα αγω-
νιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
ρυθμικής γυμναστικής στο ολυμπιακό 
χωριό.

Η εφημερίδα μας, σας καλεί λοι-
πόν όλους στις 13-14 Ιουνίου στο 
ολυμπιακό χωριό 10 π.μ. για να 
χειροκροτήσουμε όλοι την αξιολά-
τρευτη μικρή μας φίλη Βιβή.

ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ


