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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δημοτικό ή κρατικό, νόμιμο ή μη, 
2 χρονια χαος

Αδιευκρίνιστο παραμένει το καθε-
στώς λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου 
Ωρωπού, που μετατράπηκε από κρατικό 
σε δημοτικό χωρίς τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Η πράξη δεν αναγνωρίστηκε 
από το Υπουργείο Ναυτιλίας ενώ μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση 
ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το 
ταμείο εισπράττει τέλη για σκάφη των 
οποίων οι άδειες είναι στον αέρα κι έτσι 
παρατείνεται η κατάσταση. 

Ο πρόεδρος της λιμενικής επιτροπής 
του «Κρατικού» Λιμενικού Ταμείου κ. 
Ανδρέας Γαζβινιάν αναφέρει: «Το λιμενικό 
Ταμείο είναι Δημοτικό μόνο στα λόγια 
του Δημάρχου Γιάννη Οικονομάκου, στη 
πράξη είναι παράνομο, δεν μπορεί να 
εκδώσει άδειες στους καταστηματάρχες 
που κάνουν χρήση της χερσαίας ζώνης και 
στερεί από το δημόσιο νόμιμα έσοδα». Οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγού-
λης και Νάσος Αθανασίου ρωτώντας τους 
υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας, 
πήραν ως απάντηση ότι περιμένουν από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
ενημέρωση. 

Εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος Ωρωπού «ευθαρ-
σώς» δηλώνει ότι δεν υπάρχει θέμα, η υπόθεση 
λύνεται σε 3 λεπτά και ότι όλα γίνονται για 
μια καρέκλα. Ο κ. Γαζβινιάν έχει στείλει εν τω 
μεταξύ εξώδικο και στον Γ. Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, Δημήτριο Καλογερόπουλο 
και στον Γενικό Δ/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του υπουργείου Εσωτερικών.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τη σχέση 
μεταξύ του δημάρχου κ. Οικονομάκου και 
του προέδρου του «Δημοτικού» Λιμενικού 
Ταμείου Ωρωπού κ. Καμπιώτη, ο Δήμαρχος 
αγωνίστηκε με τρεις δικηγόρους, που μάλλον 
θα πληρώσουν οι δημότες φορολογούμενοι 
πολίτες, για την απαλλαγή του πολίτη Καμπιώτη 
από χρέη προς το Δήμο. Αγωνίστηκε κατά των 
συμφερόντων του Δήμου του δηλαδή.

Το θέμα ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου του 
2012 όπου με την 326/2012 απόφαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού διέγραψε εκα-
τοντάδες χιλιάδες ευρώ χρέη σε «επιφανείς» 
πολίτες του Ωρωπού. Ανάμεσά τους φυσικά, ο 
κ. Καμπιώτης. Ο ανεξάρτητος σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Δάμβης προσέβαλλε την απόφαση 
με ένσταση που έγινε δεκτή από τον Γ. Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης κ. Καλογερόπουλο. 
Μετά ο κ. Οικονομάκος άσκησε έφεση για 
να μην πληρώσει τα χρέη του ο προστατευό-

μενος του, η οποία και φυσικά απορρίφθηκε 
εκθέτοντας τον Δήμαρχο.

Παράλληλα χάος επικρατεί στο Λιμενικό 
Ταμείο το οποίο όσο ήταν κρατικό είχε εκπονή-
σει το σχέδιο για την οργάνωση της χερσαίας 
λιμενικής ζώνης. το οποίο και «ξέθαψε» ο 
κ. Καμπιώτης πρόσφατα. Το εν λόγω σχέ-
διο δημιουργήθηκε κατόπιν συζήτησης στις 
29/11/2011 του τότε Προέδρου του Λιμε-
νικού Ταμείου Ωρωπού, Ανδρέα Γαζβινιάν, 
παρουσία του Λιμενάρχη, με τους επαγγελμα-
τίες που χρησιμοποιούν τη χερσαία λιμενική 
ζώνη Σκάλας Ωρωπού και Χαλκουτσίου με 
θέμα «την οργάνωση των χερσαίων χώρων 
παράκτιας ζώνης λιμενικού ταμείου Ωρωπού 
και τη διαδικασία παραχώρησης προς χρήση 
χώρων, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
από τους ιδιοκτήτες παραλιακών καταστη-
μάτων». Απόν τότε και καθώς η μοναδική 
υπάλληλος του λιμενικού ταμείου απουσίαζε 
από τη θέση της για ενάμισι μήνα σε άδειες, 
με το γραφείο άδειο και μετά με τη παράνομη 
κατάληψη του κρατικού λιμενικού ταμείου από 
το δήμαρχο και την αλλαγή των κλειδαριών, 
το σχέδιο πάγωσε.

 Μετά λοιπόν από 12 μήνες αποδέχτηκαν 
το σχέδιο για τη χρήση και εκμετάλλευση των 
χώρων ενώ στο μεταξύ οι  επαγγελματίες 
βρίσκονταν στο «σκοτάδι», δέχονταν πρό-
στιμα χωρίς να έχουν ευθύνη και πάγωσε η 
ανάπτυξη της περιοχής χάριν μικροπολιτικών 
συμφερόντων.

Τα περίεργα όμως δεν τελειώνουν εδώ. 
Στάχτη στα μάτια των επαγγελματιών ρίχνουν 
Οικονομάκος και Καμπιώτης μιλώντας για 
έγγραφο που υπάρχει από τη κτηματική υπη-
ρεσία από τις 15/9/2011, για νομιμοποίηση 

αυθαίρετων κατασκευών και αναφέρεται για 
κατασκευές των …καταστημάτων. Τα πράγματα 
όμως δεν είναι έτσι. 

Στο σχετικό νόμο 2971/01 στο Άρθρο 10 
γίνεται σαφές ότι γίνονται νομιμοποιήσεις 
μόνο στα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί 
στον αιγιαλό τη παραλία ή τη θάλασσα από 
το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου φυσικά έρχονται με κάποιο μικρό 
κόστος στους φορολογούμενους πολίτες. Οι 
δαπάνες αυτές, ως είχαν ως τον Ιούνιο του 
2013 ήταν:

►  6.000 για αμοιβή νομικού συμβούλου 
για παροχή υπηρεσιών και 1.500 για 
αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

►  6.000 για έξοδα παράστασης προέ-
δρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου

►  7.000 για συμβουλευτική υποστήριξη 
οικονομικών λειτουργιών και 7.500 
για ενοποίηση υφιστάμενων μηχανο-
γραφικών συστημάτων για εξαγωγή 
δεδομένων ετών 2001-2011 (το 2012 
μάλλον είναι υπεράνω ενοποίησης).

►  4.000 για αμοιβές και έξοδα παρά-
στασης προέδρου και μελών διοικητικού 
συμβουλίου (επιπλέον).

►  3.000 για οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

►  1.500 για δαπάνες …δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ

Έγκλημα... χωρίς τιμωρία

ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δεν έμαθε τίποτε από τη «κρίση» ο Δήμος Ωρωπού, όπως φαί-

νεται από την ισορροπία εργασίας – αμοιβής των οδηγών του. 
Ο Δήμος απασχολεί 2 οδηγούς για το αυτοκίνητο της τοπικής 
συγκοινωνίας που κάνουν πέντε δρομολόγια τη μέρα και αμεί-

βονται 2.500 ευρώ το μήνα. Το ΠΑΚΟΕ αναρωτιέται για το πως 
είναι δυνατόν να κόβονται συντάξεις και να μένουν οικογένειες 
στο δρόμο για τα «χρέη», και να πληρώνονται «χρυσοί» τέτοιοι 
υπάλληλοι του Δημοσίου.

Με αφορμή τη δήλωση που έκανε 
ο Δήμαρχος, στην πρωινή εκπομπή 
γνωστού τηλεοπτικού σταθμού, ότι 
είναι ένας «Πρωτοπόρος Δήμαρχος» 
στα θέματα Υγείας και επειδή είχα-
με πολλές αμφιβολίες για το κατά 
πόσο ισχύει κάτι τέτοιο ερευνήσαμε 
την κατάσταση που επικρατεί στην 
υπηρεσία παροχής Υγείας του Δήμου 
Ωρωπού.

Το μόνο που θα σκεπτόταν ένας πολί-
της που έχει «αηδιάσει» με τις κομματι-
κές γραμμές της Δημοτικής «εξουσίας», 
είναι ότι το οικονομικό όφελος από την 
εγκληματική αδιαφορία, αδράνεια και 
ολιγωρία της Διοίκησης της ΚΕΔΩ , την 
κατά τ’ άλλα «κοινωφελή» επιχείρηση, 
ανήκει αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα 
της Υγείας. Απόδειξη αποτελεί το δίλλημα 
που βάζουν στον «ασφαλισμένο» να επι-
λέξει ανάμεσα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό 
τομέα τη στιγμή που, για να κάνει τις 
εξετάσεις δωρεάν στο Δημόσιο πρέπει να 
περιμένει ένα μήνα ενώ για να γίνουν οι 
ίδιες «δημόσιες» εξετάσεις ιδιωτικά αλλά 
«ΑΜΕΣΑ» πρέπει να πληρώσει 30,50 και 
100 ευρώ.

Έτσι λοιπόν, γιατί να οργανώσουμε 
«Δημοτικό Ιατρείο», γιατί να λειτουργή-
σουμε ακτινολογικά μηχανήματα, γιατί 
να πάρουμε άδεια ακτινοδιαγνωστικού 
κέντρου, αφού τα έχουμε βρει όλα με 
τον ιδιωτικό τομέα;

Έτσι παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Περι-
μένετε του λέμε. Εν τω μεταξύ, εδώ και 
ενάμισι χρόνο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
στην Περιφέρεια για να βγει άδεια ακτι-
νολογικού εργαστηρίου. Οι ευθύνες για 
αυτό πέφτουν στον πρόεδρο της ΚΕΔΩ 
και υπεύθυνο του «Δημοτικού Ιατρείου», 
Βασίλη Φρογιάρη. Απορίας άξιο είναι 
το πώς είναι αρμόδιος για αποφάσεις 
υγείας ένας συνταξιούχος χωροφύλακας. 
Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, γιατί δεν υπέβαλε 
αίτηση τόσο καιρό;

Επίσης, για ποιο λόγο έγιναν προσλή-
ψεις Παθολόγων από τον κ. Φρογιάρη 

αντί μιας επιστημονικής επιτροπής για 
θέματα υγείας του δήμου – αν υπάρ-
χει; Απ’ ότι φαίνεται τα κριτήριά του δε 
βασίστηκαν στα επιστημονικά προσόντα 
των γιατρών.

Υπέρ των προσλήψεων που γίνονται 
στο «πόδι» φαίνεται να είναι και ο «πρωτο-
πόρος» Δήμαρχος αφού αρχές του έτους 
είχε προκηρύξει θέσεις δημοτικών γιατρών 
χωρίς να έχει ιδρύσει προηγουμένως 
Δημοτικά Ιατρεία. Το περίεργο, λοιπόν, 
είναι στο πως θα έκαναν την δουλειά τους 
αυτοί οι γιατροί; Με τι εξοπλισμό; Γιατί να 
γίνουν πρώτα οι προσλήψεις αφού δεν 
υπάρχει λειτουργικό υπόβαθρο; Μήπως, 
τελικά, κρύβονται προσωπικά συμφέρο-
ντα πίσω από αυτές τις προκηρύξεις και 
προσλήψεις;

 Εν τω μεταξύ, μέχρι τώρα, έχει προ-
σληφθεί μόνο ένας Παθολόγος για να 
κάνει τη συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ κι 
αυτή… πού και πού, την ίδια στιγμή που 

αναγγέλλεται η πρόσληψη ενός Καρδι-
ολόγου για να κάνει προληπτικό έλεγχο. 
Κι άλλη πρόσληψη χωρίς λειτουργικό 
υπόβαθρο. Για να γίνει ο προληπτικός 
έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει δημοτικό 
Πολυιατρείο, το οποίο θα «φιλοξενεί» τον 
γιατρό αλλά και τα απαραίτητα μηχανή-
ματα. Ας μας εξηγήσει κάποιος υπεύθυνος 
την διαδικασία του προληπτικού ελέγχου 
αφού ούτε καν  καρδιογράφο δεν έχουν 
αγοράσει ακόμα. Αντί να πηγαίνουμε 
μπροστά, θα γυρίζουμε στις παλιές εποχές 
που το λειτούργημα των γιατρών γινόταν 
μόνο με ακουστικά και το ιστορικό του 
ασθενούς;

Ας κοιτάξουν οι υπεύθυνοι να αποκτη-
θούν πρώτα τα σωστά μηχανήματα και 
μετά να προσλάβουν «εξειδικευμένους» 
γιατρούς.

Κι όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο 
έλεγχος υπερήχων εξυπηρετεί μόνο τους 
«γείτονες» του ιατρείου και κοροϊδεύουν 

τους κατοίκους που περιμένουν το μηχά-
νημα Doppler, το οποίο «έρχεται» εδώ κι 
ένα χρόνο.

Τι απέγινε, αλήθεια, εκείνη η πρωτο-
ποριακή κινητή απεικονιστική μονάδα; 
Κατ’ αρχήν, ας ενημερωθεί ο Δήμαρχος 
ότι υπάρχουν ήδη, σε πολλούς δήμους, 
κινητές μονάδες υγείας, όπως και παροχή 
δωρεάν εμβολιασμού στα παιδιά από 
ειδικό παιδίατρο εδώ και δύο χρόνια 
τουλάχιστον, κάτι που δεν υπάρχει καν 
στο δήμο Ωρωπού, άρα κύριε Δήμαρχε 
είστε τελευταίος και όχι πρώτος όπως 
ισχυρίζεστε.

 Έπειτα, είναι ολοφάνερο πως αυτή η 
κινητή απεικονιστική μονάδα εξυπηρέτησε 
περισσότερο διαφημιστικούς σκοπούς υπέρ 
του Δημάρχου παρά τους κατοίκους, αφού 
μετά την προώθηση φωτογραφιών που 
απεικόνιζαν την εύρυθμη λειτουργία της 
μονάδας και τους προληπτικούς ελέγχους 
που γίνονταν στα ΚΑΠΗ, για κάποιο λόγο 
σταμάτησε να λειτουργεί. Και μετά απ’ 
αυτό, το τελευταίο δίμηνο, σταμάτησε 
να λειτουργεί και η μεταφορά των ηλι-
κιωμένων ,για προληπτικές εξετάσεις, 
από τα ΚΑΠΗ με το Δημοτικό λεωφορείο.

Μετά απ’ όλα αυτά είναι λογικό οι 
κάτοικοι του Ωρωπού να είναι εξαγρι-
ωμένοι και να ζητάνε απαντήσεις στα 
παιχνίδια που παίζονται πίσω από τη 
πλάτη τους και εις βάρος της υγείας τους. 
Ας μας πούνε, επιτέλους, ποιοι συντο-
νίζουν την πολυδιαφημιζόμενη παροχή 
πρωτοβάθμιας υγείας στο δήμο και με 
τι προσόντα βρίσκονται υπεύθυνοι για 
τη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας 
στους δημότες του Ωρωπού.

Ελπίζουμε με την καταγγελία που 
θα κάνουμε στην περιφέρεια και στο 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, να 
δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΩ και ο Δ/ντης κος 
Μαυρικάκης.

Κύριε Δήμαρχε, την πρωτιά 
την χάσατε!
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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 οικοπέ-
δου του. Η αρμόδια από 
το Δήμο κα Νίνα Σέττα 
είχε την ευγένεια να τον 
ενημερώσει ότι θα του 
πάρουν και ένα μέτρο από 
το οικόπεδο. 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 Αντιδήμαρχο Ηλιά-
σκο Ευάγγελο τους είχε 
αναφέρει ότι έπρεπε να 
συγκεντρωθούν οι «μικρο-
δουλειές» για να προχω-
ρήσει το θέμα. Έκτοτε η 
Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει 
ανταποκριθεί. Ο κ. Βουβού-

τσιρας είναι κάτοικος της 
περιοχής και μας ανέφερε 
πως η κατασκευή του νότι-
ου 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 θαρσύτατα ζητάει ακόμα ένα μέτρο από το οικόπεδο των πολιτών
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Γκρεμίστηκαν οι τοίχοι στο... αυθαίρετο νεκροταφείο

Προκαταρκτική εξέταση για την 
απόφαση ενοικίασης χωραφιού για τη 
δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
στο Πολυδένδρι διέταξε ο εισαγγελέας 
για το Δήμαρχο κ. Οικονομάκο με τη 
κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. 
Διερευνάται και ο ρόλος τεσσάρων 
μελών της οικονομικής υπηρεσίας που 
το υπερψήφισαν και ο μηχανικός του 
δήμου. Η αντιπολίτευση μέσω του κ. Λίτσα 
δηλώνει: «Πάνω από ένα εκατομμύριο 
σχεδιάζουν να επενδύσουν σε ενοίκια 
και εγκαταστάσεις για ιδιωτικό χώρο που 

νοικιάζει «χρυσό» ο Δήμος στα 1.500 
ευρώ το μήνα με συμβόλαιο 16 ετών, 
ενώ υπάρχει κατάλληλος χώρος του 
Δήμου, στην ίδια περιοχή, περισσοτέρων 
στρεμμάτων. Ήδη 30.000 ευρώ έχουν 
βγει από το ταμείο του Δήμου για το 
χωράφι αυτό». Το ΠΑΚΟΕ θα συγκρίνει 
τα νούμερα αυτά με τα στοιχεία του 
Δήμου αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. 
Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική 
εξέταση για το ρόλο του κ. Οικονομά-
κου στην υπόθεση με τη κατηγορία της 
παράβασης καθήκοντος.

Στον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος  
για τα «Χρυσά Χωράφια»

Για ακόμη μία φορά οι τοπικοί 
άρχοντες αποστρέφουν το βλέμμα 
στα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και με «πάσες» και «σπόντες» συνε-
χίζουν μακάριοι το μη έργο τους. 
Δεν πειράζει, θα το αναλάβει ο 
επόμενος, έτσι κι αλλιώς το καλο-
καίρι πέρασε άρα τι μας νοιάζουν 
οι παραλίες; Του χρόνου πάλι..

Το ΠΑΚΟΕ κατήγγειλε σε 
Δελτίο Τύπου την εγκατάλειψη 
των παραλιών τα βουνά σκουπι-
διών και όχι μόνο, στις περιοχές 
Χαλκούτσι Κάλαμος Ωρωπού. 
Παράλληλα στείλαμε το Δελτίο 
Τύπου μαζί με επιστολή – καταγ-
γελία στον κ. Ιωάννη Σγουρό 
Περιφερειάρχη Αττικής. Η έκκλησή 
μας όπως φαίνεται δεν εισα-
κούστηκε καθώς ο κ. Σγουρός 
αποφάσισε να παραπέμψει το 
ζήτημα στο γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής με την παράκληση 
να ελέγξουν τα όσα καταγγέλ-
λουμε και να μας κοινοποιήσουν 
τα πορίσματα. Έκτοτε, από τους 
άρχοντες σιωπή… Ο κόσμος ωστό-
σο ευαισθητοποιήθηκε και παρά 
το ότι η πολιτεία σιωπά το ΠΑΚΟΕ 
έλαβε πλήθος καταγγελίες για 
αυθαιρεσίες ασυνείδητων στην 
περιοχή. Παραθέτουμε τα σχετι-
κά Δελτία Τύπου, την επιστολή 
στον κ. Σγουρό και την «πάσα» 
Σγουρού.

Δελτίο Τύπου 80 / 21-06-2013
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΚΑΛΑΜΟΣ 
ΩΡΩΠΟΥΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ

Η καλοκαιρινή περίοδος άρχι-
σε όπως κάθε χρόνο την πρώτη 
Ιουνίου.

Πάντοτε με καθυστέρηση της 
κρατικής μηχανής άρχισε ο καθαρι-
σμός των παραλιών, η αποψίλωση 
των πεζοδρόμων και των ρύθρων 
των αυτοκινητοδρόμων με κάλυψη 
ούτε του 10% και δυστυχώς υπάρ-
χουν ακόμη μεγάλα προβλήματα.

Έχουμε καταγγείλει τον Δήμαρ-
χο Ωρωπού μέσα από την εφημε-
ρίδα του ΠΑΚΟΕ και τις εκπομπές 
στο ΖΟΟΜ, για την αδράνεια του 
σχετικά με τα σκουπίδια. Λόφοι 
εδώ και τρείς μήνες δίπλα στο 
Νεκροταφείο του Χαλκουτσίου, 

αλλά ο Δήμαρχος δεν ασχολείται.
(φωτογραφίες)

Άρχισε η καλοκαιρινή περίοδος 
κολύμβησης και δυστυχώς η παρα-
λία των Αγίων Αποστόλων– προς 
την Ανκωνα-είναι γεμάτη πούλπα 
και απόβλητα.(φωτογραφίες)

Η δήλωση του Κύριου Δημάρ-
χου ότι δεν έχει τα μέσα για τη 
συλλογή των σκουπιδιών πέφτει 
στο κενό, δεδομένου ότι για περι-
οχές «βιτρίνες» διαθέτει τα μέσα. 
Πάντως εμείς δηλώνουμε ότι θα 
μας φάνε τα κάθε είδους τρωκτικά.

Τι θα γίνει Κύριε Δήμαρχε; 
Επιτέλους θα ασχοληθείτε με τα 
καθήκοντά σας;

Από τη Γραμματεία  
Του ΠΑΚΟΕ

Πέρασε και το καλοκαίρι και τα βουνά 
σκουπιδιών παραμένουν. Να δούμε ως πότε...

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Καταγγελία προς τον Περιφερειάρχη Αττικής:
Προς τον Αθήνα,21/6/2013
Κύριο Ιωάννη Σγουρό Αρ.Πρωτ.:7578
Περιφερειάρχη Αττικής

Κύριε Γενικέ,
Σας καταγγέλλουμε δυστυχώς την αδιαφορία μερικών Δημάρχων 

της Περιφέρειάς σας και συγκεκριμένα του Δημάρχου Ωρωπού κ. 
Οικονομάκου.

Όπως θα διαβάσετε και στο συνημμένο Δελτίο Τύπου το σκουπίδι 
και η εγκατάλειψη των παραλιών μας είναι απαράδεκτη.

Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές σας ευαισθησίες, ζητάμε άμεσα 
να παρέμβετε.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Ο Γεν.Γραμματέας: Δημήτρης Αθανασόπουλος
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ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΩΡΩΠΟΥ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

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

Παράνομες κατασκευές και ηλεκτροδοτήσεις
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Ο κ. Μάνος Μαυρικάκης είναι ο Γεν. Δ/ντης της 
Κ.Ε.Δ.Ω. του Δήμου Ωρωπού και λαμβάνει 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 καταγγείλει 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 καταγγελία 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

Οι δυνάμεις του φωτός και του 
σκότους 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 

Καταγγελιών Συνέχεια!
Μετά από τις καταγγελίες πολι-

τών που δέχτηκε το ΠΑΚΟΕ σχετικά 
με τις αυθαίρετες κατασκευές και 
τη «κατάληψη» της παραλίας από 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, τις 
οποίες και επιβεβαίωσε συνερ-
γείο μας, προσφύγαμε, μεταξύ 
άλλων, στην Κτηματική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής. Παραθέτουμε 
το σχετικό κείμενο. Μετά λοιπόν 
από τις καταγγελίες 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 Οικο-
νομάκου και το «Δημοτικό» Λιμε-
νικό 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 καταστη-
ματάρχες που λειτουργούν χωρίς 
να έχουν άδεια και όλοι οι άλλοι 
με τις αμφιλεγόμενες κατασκευές, 
ηλεκτροδότηση, φορολόγηση και 
κόψιμο αποδείξεων που καταπα-
τούν 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 

καταγγελία προς τον περιφερειάρχη 
Αττικής και  την απάντηση του. 
Ταυτόχρονα σας ζητάμε να προ-
βείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικα-
σίες, 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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Ο ΩΡΩΠΟΣ ΒΡΩΜΑΕΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ...


