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ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ
Aναπληρωτής Δημάρχου 

Ο Δήμος μας έχει την δυνατότητα και εμείς την δύναμη, 
να φίαξουμε ένα Δήμο αντάξιο των Δημοτών του, 
δημιουργώντας μια παραλιακή ζώνη ίδια με την παραλιακή 
Πλαιού Φαλήρου - Βάρκιζας
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Τ
ο πρόβλημα της παράνομης χρέωσης 
στον Δήμο από την ΕΥΔΑΠ ποσών από 
το 2004 ώς το 2013, που αναφέρονται 
στις επισκευές των εγκαταστάσεων και 
στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύμα-

τος στην Μαυροσουβάλα, παραγνωρίζοντας 
τα δικαιώματα του Δήμου, όπως αναφέρεται 
από την εισήγηση του Δημάρχου κύριου Θωμά 
Ρούσση η οποία έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Ωρωπού, βάσει του άρθρου 
26 του Νόμου 1828/1989, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από νεότερες διατάξεις, 
νομιμοποιείται να ζητήσει από την ΕΥΔΑΠ 
την καταβολή τέλους εμπορίας ύδατος για 
το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ να αντλεί νερό από 

τις γεωτρήσεις εντός των διοικητικών και 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας. Επειδή, 
αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη 
στο θέμα της ΕΥΔΑΠ που έχει προκαλέσει 
μεγάλη ζημιά στο Δήμο, ζητείται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση του 
προς το Δήμαρχο, προκειμένου να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στό-
χο την επιβολή του τέλους αυτού και την 
ελάφρυνση των οφειλών στην ΕΥΔΑΠ».

Το θέμα όμως έχει προηγούμενη αμαρτωλή 
ιστορία από τον πρώην… Οικονομάκο, που χωρίς 
να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ από την αδειφάγα 
ΕΥΔΑΠ, υπέγραψε απαράδεκτες συμβάσεις, 
δίνοντας το δικαίωμα στην ΕΥΔΑΠ να υιοθετεί 

την παράνομη θέση της στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
γεωτρήσεων στην Μαυρο-
σουβάλα. 

Έτσι αποποιούμενη των 
δικών της εσοδών από την 
πώληση του νερού σε όλη την 
Αττική και από τις γεωτρήσεις 
αυτές και μη δίνοντας στον 
Δήμο του Ωρωπού τα δικαιω-
ματικά έσοδα των πωλήσεων 

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ  
Η ΕΥΔΑΠ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ  
ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                   
    Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ                                                               
    Δ Η Μ Ο Σ  Ω Ρ Ω Π Ο Υ  

                                 

          

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                             Από το αριθμ.12/10-05-2012 Πρακτικό  Συνεδρίασης

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

Αριθμός  Απόφασης  124/2012                                      Θέμα:  Συζήτηση και λήψη απόφασης 

για διακανονισμό οφειλής του Δήμου 

προς Ε.Υ.Δ.Α.Π.

      

      Στον Ωρωπό σήμερα την 10η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15 συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. 

9688/04-05-2012 Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Χρήστου 

Νικολάου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο 

και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη 

διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού 

Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες 

τριάντα  επτά (37) κατά  τη  σειρά της  ανακηρύξεώς  τους,  σύμφωνα  με  την υπ’  αριθμ. 

1247/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1-Ηλιάσκος  Ευάγγελος,  2-Φοργιάρης  Βασίλειος,  3-Παπαγιάννης  Γεώργιος,  4-Γιαννάς 

Ιωάννης, 5-ΜακρήςΑθανάσιος, 6-Κοντογιάννη – Βουτσά Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος, 

8-Λεμπούσης  Ευάγγελος,  9-Λέκκας  Ανδρέας,  10-Πέππας  Παναγιώτης,  11-Νικολάου 

Χρήστος,  12-Ανυφαντής  Κωνσταντίνος,  13-Βλάχος  Δημήτριος,  14-Βασιλάκος 

Παναγιώτης,  15-Πάντος  Ευάγγελος,16-Μίχα-Κολιαστάση  Αικατερίνη,  17-Λάμπρου 

Δημήτριος, 18-Μπόρσης Βασίλειος, 19-Σωτήρχος Δημήτριος, 20-Τσάδαρης Σωτήριος, 21-

Μπατζάκας  Στυλιανός,  22-Οικονόμου  Γρηγόριος,  23-Λίτσας  Κωνσταντίνος,  24-

Βελτανιώτης  Δημήτριος,  25-Δέδες  Κων/νος,  26-Καραγιάννης  Βασίλειος,  27-Ζαχαρίας 

Ιωάννης, 28-Γιασημάκης Γεώργιος,29-Αρμυριώτης Γεώργιος, 30-Καλύβας Ευάγγελος, 31-

Οικονόμου  Βασίλειος,  32-Βαρνάβα-Καραγιάννη  Ελένη,  33-Λέκκας  Βασίλειος,  34-

Τσάκωνας Ανδρέας, 35-Κιούσης Δημήτριος, 36-Μαργέτα Ελένη,  37-Στεργίου Ιωάννα.
ΑΠΟΝΤΕΣ:                                             
1.Γεώργιος  Δάβρης,  2-Γεώργιος  Γιαμαρέλος,  3-Θωμάς  Ρούσσης,  4-Χασιώτης  Μιχαήλ, 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Καλάμου και Μαρκοπούλου 

Ωρωπού. 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Οικονόμου Βασίλειος  αποχώρησε κατά τη διαδικασία των 

ανακοινώσεων.

Τα  πρόχειρα  συνοπτικά  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  υπάλληλο  το  Δήμου  Μαρία 

Μαναβέλη.

Ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το 

λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:
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«Με  την  από  19-7-2011  επιστολή  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  προς  τον  «Σύνδεσμο  Ύδρευσης 

Εκμετάλλευσης Γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας», κοινοποιηθείσα και στο Δήμο μας την 25η-7-

2011, επέχουσα θέση ατομικής ειδοποίησης για την επισυναπτόμενη στην επιστολή αυτή από 

27-6-2011  αναλυτική  μηχανογραφική  κατάσταση  οφειλών  του  «Συνδέσμου  Ύδρευσης 

Εκμετάλλευσης  Γεωτρήσεων  Μαυροσουβάλας»  από  10-12-2004  έως  4-8-2011,  συνολικού 

ποσού ευρώ  €  3.872.073,63,  επέχουσα  θέση  ταμειακής  βεβαίωσης  των  οφειλών  αυτών,  η 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε στο Δήμο μας ότι θα επιδιώξει την αναγκαστική είσπραξη του 

ποσού αυτού σε βάρος μας.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με την ΕΥΔΑΠ και στο πλαίσιο οριστικής διευθέτησης των 

εκκρεμών  οικονομικών  υποχρεώσεων  του  Δήμου  με  την  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  εισηγούμαι την 

έγκριση των  σχεδίων των  δύο συμβάσεων,  οι  οποίες  έχουν  ήδη εγκριθεί  από το  Δ.Σ.  της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής,  καθώς και  την εξουσιοδότησή του  Δημοτικού Συμβουλίου  προς τον Δήμαρχο για την 

υπογραφή τους με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να  προστεθούν  στη  σύμβαση  που  αφορά  στις  οφειλές  του  πρώην  Συνδέσμου 

Μαυροσουβάλας τα ακόλουθα εδάφια:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 1.,  εδ. α΄:  Στο τέλος του εδαφίου α΄ και μετά το αναγραφέν «μέχρι  την 

υπογραφή  της  Σύμβασης»,  να  συμπληρωθεί  η  φράση  «ως  μοναδική  οφειλή  του  τέως 

Συνδέσμου  προς  την  ΕΥΔΑΠ»  ή  αντίστοιχη  φράση  όμοιου  περιεχομένου  ή  να 

διευκρινιστεί αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΑΡΘΡΟ 5, εδ. β΄: Στο τέλος του εδαφίου β΄ και μετά το αναγραφέν «η 

οποία έχει λήξει», να προστεθεί η φράση «εκτός από τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 

σύμφωνα με το παράρτημα Ι της από το έτος 1990 συμπλήρωσης – διόρθωσης της ως άνω 

προγραμματικής σύμβασης» ή αντίστοιχη φράση όμοιου περιεχομένου ή να διευκρινιστεί 

αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-  Την εισήγηση

2-  Τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν.3852/2010

μετά  από  διαλογική  συζήτηση  όπως  αυτή  κατεγράφη  στα  ταυτάριθμα  μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Λίτσα, 

Βελτανιώτη, Δέδε, Καραγιάννη, Ζαχαρία, Γιασημάκη, Αρμυριώτη, Καλύβα και Στεργίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α-  Εγκρίνει  τους  όρους  των  επισυναπτόμενων  στην  παρούσα  συμβάσεων   που  αφορούν 

διακανονισμό  οφειλών  του  Δήμου  Ωρωπού  προς  την  Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Α.Ε.  με  τις  ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις :

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 1.,  εδ. α΄:  Στο τέλος του εδαφίου α΄ και μετά το αναγραφέν «μέχρι  την 

υπογραφή  της  Σύμβασης»,  να  συμπληρωθεί  η  φράση  «ως  μοναδική  οφειλή  του  τέως 

Συνδέσμου  προς  την  ΕΥΔΑΠ»  ή  αντίστοιχη  φράση  όμοιου  περιεχομένου  ή  να 

διευκρινιστεί αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΑΡΘΡΟ 5, εδ. β΄: Στο τέλος του εδαφίου β΄ και μετά το αναγραφέν «η 

οποία έχει λήξει», να προστεθεί η φράση «εκτός από τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 

σύμφωνα με το παράρτημα Ι της από το έτος 1990 συμπλήρωσης – διόρθωσης της ως άνω 

προγραμματικής σύμβασης» ή αντίστοιχη φράση όμοιου περιεχομένου ή να διευκρινιστεί 

αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο  να υπογράψει  την ανωτέρω σύμβαση για μεγαλύτερη διάρκεια 

από  την  αναγραφόμενη  πενταετή,  καθώς  και  με  οποιαδήποτε  άλλη επωφελή  για  το  Δήμο 
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τροποποίηση των συμβάσεων αυτών κατά την κρίση του, κατόπιν διαπραγμάτευσης με την 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

                                  Αυτή  η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  124 / 2012.

                         Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Το  Δημοτικό Συμβούλιο
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   Δ.Σ.
Νικολάου Χρήστος

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη

ΤΑ  ΜΕΛΗ
1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Γιαννάς Ιωάννης, 5-Μακρής Αθανάσιος, 

6-Κοντογιάννη  –  Βουτσά  Αλέκα,  7-Τσεκρεζής  Χρήστος,  8-Λεμπούσης  Ευάγγελος,  9-Λέκκας  Ανδρέας  10-Πέππας 

Παναγιώτης, 11-Ανυφαντής Κωνσταντίνος,  12-Βλάχος Δημήτριος,13- Βασιλάκος Παναγιώτης, 14-Πάντος Ευάγγελος, 

15-Μίχα-Κολιαστάση  Αικατερίνη,  16-Λάμπρου  Δημήτριος,  17-Μπόρσης  Βασίλειος,  18-Σωτήρχος  Δημήτριος,  19-

Τσάδαρης  Σωτήριος,  20-Μπατζάκας  Στυλιανός,  21-Οικονόμου Γρηγόριος,  22-Λίτσας Κωνσταντίνος,  23-Βελτανιώτης 

Δημήτριος,  24-Δέδες  Κων/νος,  25-Καραγιάννης  Βασίλειος,  26-Ζαχαρίας  Ιωάννης,  27-Γιασημάκης  Γεώργιος,  28-

Αρμυριώτης Γεώργιος, 29-Καλύβας Ευάγγελος, 30-Λέκκας Βασίλειος, 31-Τσάκωνας Ανδρέας, 32-Κιούσης Δημήτριος, 

33-Μαργέτα Ελένη, 34-Στεργίου Ιωάννα.

                                              Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΔΑ: Β49ΜΩ0Π-1ΘΛ

Παράνομες και 
καταχρηστικές οι 
αποφάσεις του Δήμου 
και οι συμβάσεις με την 
ΕΥΔΑΠ
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του νερού αυτού, διεκδικεί απλά τα 
επισκευαστικά έξοδα της. 

Ο πρώην Δήμαρχος και άλλοι 28 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ξεπούλησαν το 
λαό του Ωρωπού με την κάτα πλειο-
ψηφία απόφαση 124/2012 του ΔΣ 
στις 10/05/2012.

Με την απόφαση αυτή,
Υιοθετούν την από 27/06/2012 

σύμβαση με τίτλο «αναγνώρισης οφει-
λών και παροχής αδιύλιστου νερού 
προς τον Δήμο Ωρωπού».

Στην σύμβαση αυτή αναφέρεται ότι 
βασική προϋπόθεση για να λειτουργή-
σει, είναι η παραίτηση του Δήμου από 
κάθε ένδικο μέσο που έχει ασκήσει 
κατά της ΕΥΔΑΠ. 

Επίσης θεωρείται αποικιακή η σύμ-
βαση σ’ όλο το άρθρο 2 και 3 του Α’ 
κεφαλαίου.

Σε κανένα σημείο της συμβάσης 
αυτής δεν αναφέρεται η τιμή πώλησης 
κάθε κυβικού μέτρου και αυτό γίνεται 
εσκεμμένα πιστεύουμε, επειδή την 
ίδια τιμή πρέπει να χρεώνει ο Δήμος 
στην ΕΥΔΑΠ.

Όσον αφορά το άρθρο 5, αυτό είναι 
καθολοκληρία ανεπίτρεπτο, επειδή δεν 
διαχωρίζει τις εγκαταστάσεις από την 
ιδιοκτησία αυτού κάθαυτού το νερό 
της γεώτρησης καθώς και του δικτύου 
μεταφοράς, επειδή το δίκτυο ανήκει 
κατά 20% στην ΕΥΔΑΠ και 80% στο 
Δήμο, των εσωτερικών δικτύων των 
διαμερισμάτων αυτών.

Το θράσος της ΕΥΔΑΠ στην σύμ-
βαση αυτή είναι ότι το τμήμα DN1100 
χρησιμοποιήτε αποκλειστικά από αυτήν. 

Επίσης στο άρθρο 7 της διάτρητης 
αυτής σύμβασης, η ΕΥΔΑΠ δεν έχει 
καμία ευθύνη για την ποιότητα του 
νερού που παρέχει στον Δήμο, Και 
τον χρεώνει για το νερό που αντλείται 
σε γεώτρηση που ΑΝΗΚΕΙ ουσιαστι-
κά βάσει του..…. Νόμου στον ΔΗΜΟ 
ΩΡΩΠΟΥ.Στο άρθρο 8 δεν καταγρά-
φεται η τιμή κυβικού που ισχύει την 
στιγμή υπογραφής της σύμβασης, αλλά 
αφήεται στις υπουργικές αποφάσεις.

Στο άρθρο 9 για όλες τις εγκατα-
στάσεις είναι υπεύθυνος ο Δήμος και 
όχι η ΕΥΔΑΠ. 

Τα λεφτά όμως τα παίρνει ο ληστής 
δηλαδή ο Εθνικός Εργολάβος Ανώνυμη 
εταιρεία ΕΥΔΑΠ για το κοινωνικό αγαθό 
που λέγεται νερό που δήθεν έχουμε 
πρόσβαση όλοι οι Έλληνες πολίτες.

Τώρα η βασική μας ερώτηση είναι:
Ο ελληνικός λαός ποια δικαιώματα 

έχει στο μεγαλύτερο αγαθό της φύσης 
που προστατεύεται από το 24 άρθρο 
του συντάγματος δηλαδή το νερό;

Πιστεύουμε οι αποφάσεις του ΔΣ και 
οι συμβάσεις πρέπει να είναι η αφορμή 
για το ξεκίνημα έντονης αντιπαράθεσης 
μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας του 
Δημοσίου και των πολιτών όλης της 
χώρας και στην προκειμένη περίπτωση 
των κατοίκων του Δήμου Ωρωπού με 
πρωτεργάτη τον Δήμου.
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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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Τι είπε ο δήμαρχός Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης  
στην εκπομπή «Περιβάλλον ώρα μηδέν»

Πριν από καιρό, είχαν φτάσει στα γραφεία μας 
δικόγραφα και μελέτες  που αποδείκνυαν την αμαρτία 
της παράνομης χωματερής στη θέση «Σταφίδα» ή 
«Παλιάμπελα» του Συκαμίνου, σε έκταση 12 στρεμμάτων 
και σε απόσταση μόλις 100 μέτρα από τον οικισμό. 

Στις 5 Οκτωβρίου 2011, και μετά από καταγγελίες 
κατοίκων, ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος κ. 
Μέρκος, ζήτησε από μία ομάδα επιστημόνων του ΙΓΜΕ 
και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να επισκεφθούν 
την περιοχή και να κάνουν δειγματοληψία στερεών 
αποβλήτων.  Τα στοιχεία που προέκυψαν από την 
έκθεση αυτοψίας ήταν συγκλονιστικά και δείχνουν 
την ασυδοσία που επικρατούσε στην περιοχή, με 
αποτέλεσμα την ρύπανση και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, 
η αυτοψία στο χώρο διενεργήθηκε εκτάκτως κατόπιν 
ανώνυμης καταγγελίας για μακρόχρονη χρήση του 
χώρου από την εταιρία ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ Ο.Ε., όπου τα 
μέλη τους φέρονται ως ιδιοκτήτες και χρήστες του 
χώρου προς διάθεση αποβλήτων.

Ο κ. Θωμάς Ρούσσης, με την έναρξη της πρώτης 
τομής με χωματουργικό μηχάνημα, προσήλθε στο 
χώρο της χωματερής και συστήθηκε ως ιδιοκτήτης της 
χώρου. Στη συνέχεια, όταν ενημερώθηκε ότι ήδη είχε 
κληθεί Εισαγγελέας, δήλωσε ότι είναι νυν Δημοτικός 
Σύμβουλος και ότι παρίσταται για να προστατεύσει 
την ιδιοκτησία των συνδημοτών του. 

Οι παρευρισκόμενοι (Δημοτικός Σύμβουλος, περίοι-
κοι, Δήμαρχος Ωρωπού) αναγνώρισαν τα μηχανήματα 
της εταιρίας ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ Ο.Ε. 

Ο κ. Θωμάς Ρούσσης με έγγραφα που αποδεικνύ-
ουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ΧΑΔΑ Συκαμίνου, 
αλλά και με ενημερωτική αναφορά προς το ΥΠΕΚΑ 
για το ποιος είναι ο κάτοχος της χωματερής στη θέση 
«Σταφίδα» ή «Παλιάμπελα» του Συκαμίνου, ξεκαθαρίζει 
την θέση του. Καλεσμένος στην εκπομπή «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν» , του κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη  στο 
ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, Σάββατο 29 Μαρτίου, κάνει ανα-
φορά στην χωματερή του Συκαμίνου, τον βιολογικό 
καθαρισμό του δήμου Ωρωπού αλλά και προτείνει 
επωφελείς, για τον Δήμο, λύσεις αξιοποίησης των 
σκουπιδιών. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν είμαι ιδιοκτήτης ΧΑΔΑ
Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε τώρα στον κ. Θωμά 

Ρούσση, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος στον Ωρωπό. 
Καλή επιτυχία κ. Ρούσση. Και ας ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα, 
όπου το ΠΑΚΟΕ με την εφημερίδα του «Άνις Ωρωπίες» 
που βγάζει εκεί στην περιοχή του Ωρωπού, είχε τονίσει 
την παρουσία τοξικών αποβλήτων σε δύο χωματερές  
που ήταν στην περιοχή του Συκαμίνου και ήταν πρώην 
κοινοτάρχης ο κ. Θωμάς Ρούσσης. Κ. Ρούσση θέλω να 
μου ξεκαθαρίσετε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα, 
αν έχετε καμία σχέση εσείς με τις χωματερές αυτές.

Θ. Ρούσσης: Κάθετα καμία απολύτως.
Π. Χριστοδουλάκης: Γιατί λένε ότι είναι ιδιοκτησία σας;
Θ. Ρούσσης: Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο 

πουλάει κ. Χριστοδουλάκη…..
Π. Χριστοδουλάκης: Και προεκλογικά, ε;
 Θ. Ρούσσης: Και προεκλογικά ακόμη περισσότερο. 

Δεν έχω καμία σχέση με τη χωματερή.
Π. Χριστοδουλάκης: Μας έχετε στείλει και έγγραφα 

που το επιβεβαιώνουν αυτό.
Θ. Ρούσσης: Έχει ενημερωθεί και η επιθεώρηση 

περιβάλλοντος και γνωρίζει ποιανού ιδιοκτησία είναι..

(Αριστερά) Η αναφορά του κ. Ρούσση προς το ΥΠΕΚΑ, 
όπου ενημερώνει την υπηρεσία ό,τι η έκταση «Σταφί-
δα» Ή «Παλιάμπελα» ανήκει στον Γεώργιο Ρούσση.
(Επάνω) Ο Πρόεδρος, κ. Μιχαήλ Κόντος, του Αναγκα-
στικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας 
και Κοινής Χορτονομής Κτήματος Συκαμίνου Αττικής 
βεβαιώνει ότι ο Γεώργιος Θωμάς Ρούσσης είναι ιδιο-
κτήτης της έκτασης στην Θέση Παλιάμπελα ή Ποταμιά.

Το HOTDOC με παλαιά στοιχεία επανέφερε το 
θέμα που για μας έχει κλείσει. Ο επιθεωρητής  
Μέρκος τελικά τι έχει κάνει;
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Ο Ρούσσης προτείνει λύσεις για τα 
σκουπίδια και κάνει προτάσεις  

για αξιοποίηση των τηγανέλαιων  
με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ

Π. Χριστοδουλάκης: Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να μου πείτε 
κ. Ρούσση, με τα σκουπίδια τι γίνεται; Γιατί σαν δήμος δίνετε κοντά στα 
2,5 εκατ. όπως και ο δήμος Αιγάλεω, για να πάτε  να τα ξεφορτώσετε 
στην Φυλή. Βλέπετε άλλη λύση στην περιοχή σας; 

Θ. Ρούσσης: Πολλές νέες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί γύρω 
από τα σκουπίδια, παραδείγματος χάρη μπορεί να γίνει κάποιο ΚΔΑΥ, 
μπορεί να γίνει οτιδήποτε, αυτό που έχει σημασία είναι να εξοικονο-
μήσουμε χρήματα από τα σκουπίδια. Ξέρετε ότι όλοι οι εργολάβοι 
τώρα προσανατολίζονται στην επεξεργασία αυτή; Εκεί είναι το χρήμα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Εκεί υπάρχει και ένας υδροβιότοπος, ο 
οποίος είναι σκουπιδότοπος.

Θ. Ρούσσης: Σωστά το είπατε, είναι σκουπιδότοπος, όχι υδροβι-
ότοπος. Είναι ευκαιρία, να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να 
πούμε στους πολίτες μας ότι τα χρήματα που έρχονται από την κεντρική 
διοίκηση έχουν μειωθεί κατά 60%, και πρέπει να βρούμε χρήματα να 
τους απαλλάξουμε από την δημοτική φορολογία τουλάχιστον. Και 
μια σκέψη δική μου, είναι ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μία μονάδα 
μετατροπής τηγανέλαιων και ορυκτών ελαιών σε βιοντίζελ για να 
ζεσταίνονται όλα τα σχολεία της περιοχής σχεδόν δωρεάν. Λίγοι είναι οι 
δήμοι που το έχουν εφαρμόσει. Σίγουρο είναι, ότι  αν εμείς εκλεγούμε 
αυτό θα εφαρμοστεί στον δήμο του Ωρωπού.

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

ΕΠΙ... ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΕΠΙ... ΡΟΥΣΣΗ
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Ο Ρούσσης καταγγέλλει την απένταξη του έργου του  βιολογικού καθαρισμού Ωρωπού και Καλάμου
Π. Χριστοδουλάκης: Ερχόμαστε στα 

προβλήματα του Δήμου Ωρωπού, που εσείς 
τα βλέπετε καθημερινά, τα βιώνετε, είμαστε 
όμηροι του εξασθενές χρωμίου πολλά χρόνια, 
30 χιλιάδες κάτοικοι των χειμώνα και άλλες 
120.000 το καλοκαίρι οι έποικοι τουρίστες και 
παραθεριστές, βιώνουν αυτό το χάλι.

 Όλοι πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Έχουμε 
τεράστιο πρόβλημα με το νερό και τεράστιο 
πρόβλημα με τη θάλασσα, γιατί δεν έχουμε 
βιολογικό καθαρισμό. 30 χρόνια παλινδρομεί 
αυτή η ιστορία που ονομάζεται βιολογικός 
καθαρισμός. Είναι ένα φάντασμαπου τρέχει 

πίσω από τις πολιτικές ηγεσίες κατά καιρούς. 
Τι γνώμη έχετε εσείς γι’ αυτό;  

Θ. Ρούσσης: Όσον αφορά τον βιολογικό 
καθαρισμό, είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί 
τους δημότες κυρίως. Εμείς είμαστε αυτοί 
που υποφέρουμε από την ρύπανση του περι-
βάλλοντος. Θέλω να πω το εξής. 

Γίνανε πολλές μελέτες και τελικά αυτό 
το έργο ακόμη και σήμερα είναι μη υλοποιή-
σιμο. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με έναν 
προϋπολογισμό περίπου 31.000.000 ευρώ 
(και ο βιολογικός καθαρισμός Ωρωπού και 
του Καλάμου).

Μέσα στην ένταξη αυτή ήταν η δαπάνη 
για την εκπόνηση της μελέτης, η δαπάνη για 
την κατασκευή του έργου, η δαπάνη για την 
κατασκευή των δικτύων, η αγορά του χώρου 
και ο τεχνικός  σύμβουλος. Δυστυχώς, με 
ενέργειες που δεν μπορώ να τις κρίνω τώρα, 
η σημερινή δημοτική αρχή δεν έκανε σωστά τη 
δουλειά της και το έργο απεντάχθηκε. 

Και το μόνο που είναι αυτή τη στιγμή 
εντασσόμενο στο ΥΠΕΚΑ είναι η δαπάνη για 
την εκπόνηση της μελέτης.

Π. Χριστοδουλάκης: Έχω στα χέρια μου 
κάποια έγγραφα της απένταξης, όπως λέτε, 

ένα έγγραφο μίας εταιρίας της ΝΑΜΑ, η οποία 
λέει ότι καλώς έγινε η απένταξη και πρέπει 
να πάει σε άλλη θέση. 

Δεν γνωρίζω κατά πόσο μια ιδιωτική 
εταιρία, όπως η ΝΑΜΑ, που παρεμβαίνει στα 
του Δήμου, έχει το δικαίωμα αυτό.  Γι’ αυτό 
πιστεύω, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές 
με την σημερινή ηγεσία του δήμου και μία 
μελέτη της «πλάκας», μία προ –μελέτη, η 
οποία πρέπει να πάει στα συρτάρια κάποιων 
άχρηστων απορριμμάτων. 

Αυτή η περιοχή δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς βιολογικό καθαρισμό.

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΛΟΓΩ  

ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Το θέμα του Βιολογικού Καθαρι-

σμού, ταλαιπωρεί τους κατοίκους του 
Ωρωπού πάνω από τριάντα χρόνια 
τώρα. Όπως γνωρίζουμε, ο βιολογικός 
καθαρισμός είναι ένας από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώ-
πισης της ρύπανσης ή μόλυνσης των 
υδάτινων αποδεκτών, επιτυγχάνει τον 
καθαρισμό των αστικών λυμάτων από 
τα περιεχόμενα σε αυτά επικίνδυνα για 
την δημόσια υγεία συστατικά και καθι-
στά ακίνδυνη τη διάθεση των λυμάτων 
στο περιβάλλον. Και παρόλα αυτά, 
το έργο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα 
στον Δήμο Ωρωπού. Παρακάτω θα 
δούμε τους λόγους για τους οποίους 
το έργο του βιολογικού καθαρισμού 
είναι στην αναμονή.

 Πιο συγκεκριμένα, στις 17/5/2010 
ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
Αττικής στέλνει στο Νομαρχιακό Συμ-
βούλιο Ανατολικής Αττικής και στους 
αρμόδιους φορείς, μια Προκαταρτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολό-
γηση του προτεινόμενου έργου, όπου 
προτείνετε Προμελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων για το έργο «ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» για 
τους οικισμούς Χαλκούτσι, Βαρικό, 
Άγιος Κώσταντίνος, Ωρωπός, Σκάλα 
Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Ν. Πολιτεία, 
Αλυκές, Συκάμινο, Πηγαδάκια και 
Μήλεσι. Σαν χώρος εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων προτείνεται 
ένα οικόπεδο που βρίσκεται μεταξυ 
των οικισμών Ωρωπού, Νέας Πολιτείας 
και Μήλεσι, με έκταση 42 στρέμματα. 

Στην Προκαταρτική Περιβαλ-
λοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση 
ζητείται να υποβληθεί αναλυτικότατη 
και συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ), που 
θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα 
έγγραφα, όπως την αξιολόγηση του 
έργου, της σκοπιμότητας του, την 
εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως 
προς το συνολικό έργο, την περι-
γραφή της πορείας των αγωγών, την 
αναλυτική επεξεργασία της μεθόδου 
των λυμάτων κ.α. Ακόμη, δίνεται περι-
θώριο δύο ετών, από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας μελέτης για 
την υποβολή της ΜΠΕ.

 Στις 9/05/2011, το Δημοτικό 
Συμβούλιο πρότεινε τη δημιουργία 
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης 
του έργου, όπου και πρότεινε την 
αναστολή της χρηματοδότησης του 
έργου μέχρι να υποβληθούν τα απαραί-
τητα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως 
είναι η τεκμηρίωση των πληθυσμών 
τουριστικής περιόδου, ο υπολογι-
σμός της αμοιβής της μελέτης και 
του οικονομικού αντικειμένου της 
κατασκευής, καθώς και η προσθήκη 
του Μαρκόπουλου-Ωρωπού στο σχέδιο 
Οριζοντιογραφίας. Στις 19/7/2011 
συγκλήθηκε επιτροπή αξιολόγησης 
και ομόφωνα προτάθηκε η αναστο-
λή της χρηματοδότησης του έργου, 
λόγω έλλειψης στοιχείων όπως, η 
εκτίμηση του κόστους κατασκευής 
των εσωτερικών δικτύων, η τεκμη-
ρίωση στοιχείων για την αγορά του 

οικοπέδου για την κατασκευή της 
ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων) κ.α. Τον Σεπτέμβρη του 
2011, ακολουθεί μία ασαφής και 
ελλιπής  προμελέτη για τη διερεύ-
νηση χώρων και την αξιολόγησης 
τους για την εγκατάσταση της ΕΕΛ. 
Η μελετητική ομάδα προτείνει την 
αλλαγή της θέσης του έργου και την 
μεταφορά του στην περιοχή Κατάντη, 
του στενού Αυλώνα, εντάσσοντας 
συνάμα την περιοχή του Αυλώνα 
στη διαχείριση των λυμάτων του 
Δήμου, ενώ προτείνεται στη μελέτη, 
η διέλευση των αγωγών να γίνει 
μέσω Ωρωπού και Συκαμίνου. Στις 
27/9/2011, η εταιρία  ΝΑΜΑ κοινο-
ποιεί στο Δήμο Ωρωπού ένα έγγραφο 
που αναφέρει πως συμφωνεί με την 
νέα θέση που προτάθηκε και πως η 
επαναχρησιμοποίηση του Ασωπού, ως 
φυσικού αποδέκτη εναπόθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων, περιορίζει 
όχι μόνο το κόστος του έργου αλλά και 
τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.  Επειδή όμως, η 
μελέτη για την εγκατάσταση της ΕΕΛ 
δεν ήταν ακριβής και δεν πληρούσε 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 
γίνει δεκτή, απορρίφθηκε.

Εν συνεχεία, το ΕΣΠΑ εντάσσει 
στις 28/12/2011 το έργο με τίτλο: 
‘’ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑ-

ΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-
ΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ’’ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘’Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη’’, με συνολική δημόσια 
δαπάνη που ανέρχεται στα 30.716.000 
ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του, 
το  ΕΣΠΑ εντάσσει στο έργο του βιο-
λογικού καθαρισμού και την περοχή 
του Αυλώνα και ορίζει ότι η έκταση 
που θα επιλεγεί για τη κατασκευής 
της μονάδας ΕΕΛ, πρέπει να πληρεί 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή 
να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων 
και να μπορεί να καλύψει τις σημερινές 
αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της 
ΕΕΛ και του Δήμου. Επίσης η θέση 
που θα επιλεγεί, θα πρέπει να απέχει 
περισσότερο των 2 χλμ από οποιον-
δήποτε νομίμως υφιστάμενο οικισμό. 
Προβλέπει ακόμη, την κατασκευή 40 
χλμ εσωτερικών αγωγών και 26,5 
χλμ κεντρικών αγωγών και τη κατα-
σκευή 12 αντλιοστασιών κατάθλιψης, 
αναρρόφησης ή μικτών, σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε. 
Βάσει αυτών των προϋποθέσεων και 
όπως ορίζει το ΕΣΠΑ, ως Υποέργο 1, 
θα έπρεπε πρώτα να γίνουν μελέ-
τες τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, 
γεωτεχνικές, υδραυλικές, στατικές, 
ηλεκτρομηχανικές κ.α. Σαν Υποέργο 
2, να κατασκευαστούν λειτουργικά και 
ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης 
των οικισμών, δίκτυα μεταφοράς, 
λυμάτων από τους οικισμούς στην ΕΕΛ, 
αντλιοστάσια και αγωγός διάθεσης 
λυμάτων. Στο Υποέργο 3, να κατασκευ-
αστεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων, δυναμικότητας 20ετίας 
32.000 κατοίκων. Στο Υποέργο 4, να 
υπάρχουν τα συμβόλαια αγοράς του 
γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ. Τέλος, 
στο Υποέργο 5, να δημιουργηθούν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβοήθηση της 
Υπηρεσίας για τη διαχείριση και την 
εν γένει παρακολούθηση του τεχνι-
κού και οικονομικού αντικειμένου 
του έργου της κατασκευής και της 
λειτουργίας των εσωτερικών δικτύ-
ων, των αγωγών μεταφοράς, των 
ανάλογων αντλιοστασίων και της 
ΕΕΛ. Οι κατάλληλες ενέργειες για 
την αξιοποιήση του προγράμματος 
του ΕΣΠΑ δεν έγιναν ποτέ, και το 
πρόγραμμα απεντάχθηκε, εν τέλει. 

Στις 22/04/2013, το ΕΣΠΑ επα-
νεντάσσει το έργο του Βιολογικού 
καθαρισμού, αλλά μόνο σε ότι αφορά 
την εκπόνηση των απαιτούμενων 
μελετών για την ωρίμανση των έργων 
συλλλογής, μεταφοράς, επεξεργασί-
ας και διάθεσης των λυμάτων των 
οικισμών Καλάμου και των Αγίων 
Αποστόλων, του Δήμου Ωρωπού, 
με δημόσια συνολική δαπάνη που 
ανέρχεται στο 1.621.345,58 ευρώ. 
Παραδοτέα του έργου είναι το σύνολο 
των απαιτούμενων μελετών για την 
κατασκευή του Δικτύου Συλλογής 
και Μεταφοράς των λυμάτων των 
οικισμών του Καλάμου και των Αγίων 
Αποστόλων.

Η λανθασμένη, για ακόμα μια 
φορά, διαχείριση του Δήμου για ένα 
τοσο σημαντικό έργο, όπως είναι η 
επεξεργασία των λυμάτων και η αξι-
οποίηση τους, οδήγησε την απένταξη 
του από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με 
συνέπειες που επιβαρύνουν πάνω 
απ’ όλα τους δημότες. Η συνεχής 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
της περιοχής , βάζει σε κίνδυνο την 
υγεία των κατοίκων της, αλλά και των 
παραθεριστών της. Πρέπει να βρεθεί 
μια λύση με το θέμα του Βιολογικού 
Καθαρισμού, ώστε να αποτραπεί η 
μόλυνση των υδάτων αλλά και να 
δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης στο Δήμο Ωρωπού.
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