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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.23/4-12-2013 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

                                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

 

 

                                                          Αριθμός Απόφασης  264/2013 

  

   

      Θέμα: «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κινητοποιήσεις του Δήμου 

ενόψει της συζήτησης του σχεδίου Νόμου για τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης 

των μεγάλων οδικών έργων με το οποίο προβλέπονται νέες αυξήσεις τιμών διοδίων καθώς και 

η λειτουργία νέων πλευρικών σταθμών διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο» 

 

 

        Στον Ωρωπό σήμερα  την  4
η
   Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00  συνήλθε σε  

Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. 

28595/2-12-2013 πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου 

Ανυφαντή, που γνωστοποιήθηκε την ίδια ημέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον 

Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη 

διαπίστωση   ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Οικονομάκος  και υπάρχει η νόμιμη απαρτία 

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

παρόντες τριάντα (30)  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-Μακρής  

      Αθανάσιος, 5-Κοντογιάννη Αλέκα, 6-Τσεκρεζής Χρήστος, 7-Λεμπούσης Ευάγγελος, 8-Λέκκας  

      Ανδρέας,  9-Πέππας Παναγιώτης, 10-Νικολάου Χρήστος, 11-Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 12-Βλάχος 

Δημήτριος, 13-Πάντος Ευάγγελος, 14-Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη, 15-Σωτήρχος Δημήτριος,  

     16-Τσάδαρης Σωτήριος, 17-Μπατζάκας Στυλιανός, 18-Οικονόμου Γρηγόριος, 19-Λίτσας Κων/νος, 

20-Ρούσσης Θωμάς, 21-Βελτανιώτης Δημήτριος, 22-Δέδες Κων/νος, 23-Γιασημάκης Γεώργιος,  

     24-Αρμυριώτης Γεώργιος, 25-Καλύβας Ευάγγελος, 26-Οικονόμου Βασίλειος, 27-Βαρνάβα-

Καραγιάννη     Ελένη, 28-Κιούσης Δημήτριος, 29-Χασιώτης Μιχαήλ, 30-Στεργίου Ιωάννα. 

     ΑΠΟΝΤΕΣ:1-Γιαννάς Ιωάννης, 2-Δάβρης Γεώργιος, 3-Γιαμαρέλος Γεώργιος, 4-Βασιλάκος 

Παναγιώτης, 5-Λάμπρου Δημήτριος, 6-Μπόρσης Βασίλειος, 7-Καραγιάννης Βασίλειος, 8-Ζαχαρίας 

Ιωάννης, 9-Λέκκας Βασίλειος, 10-Τσάκωνας Ανδρέας, 11-Μαργέτα Ελένη, Δημοτικοί Σύμβουλοι 

που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

      Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: Πάντος Αριστείδης (Αυλώνα), Παπαντωνίου 

Αλέξανδρος (Μαρκοπούλου), Βρούβας Μελέτης (Σκάλας Ωρωπού), Μακρυγιάννης Αθανάσιος 

(Ωρωπού). 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου κα. Μαναβέλη Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

 Πριν από τη συζήτηση του θέματος  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το Σώμα 

να αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι το θέμα είναι κατεπείγον,  λόγο της άμεσης 

ψήφισης του Σχεδίου Νόμου από την Επιτροπή της Βουλής και των αρνητικών επιπτώσεων που 

συνεπάγεται  στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. 

Οικονομάκο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση: 
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 «Δυστυχώς ο Δήμος μας γίνεται πάλι το εξιλαστήριο θύμα μιας απαράδεκτης λογικής που θέλει 

πολίτες, επιχειρήσεις και θεσμούς ομήρους δυσβάστακτων πρακτικών μέσα σε μια περίοδο που η 

οικονομική κρίση «σπάει κόκκαλα».  

Δεν είναι δυνατόν να υποστούμε νέες αυξήσεις ύψους 60% στις τιμές των διοδίων, που προβλέπουν οι 

συμβάσεις παραχώρησης, και μάλιστα όταν στον Δήμο Ωρωπού έχουμε εγκαταστημένους -σε οκτώ 

διαφορετικά σημεία-, σταθμούς διοδίων. Πρόκειται με λίγα λόγια για απαράδεκτη ενέργεια που 

στρέφεται εναντίον όλων. Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά και πήραμε εν τέλει πολύ λίγα για αυτά που 

δώσαμε. 

Με την δυσβάσταχτη, προτεινόμενη αύξηση των τιμών οι πολίτες του Δήμου μας αλλά και όσοι 

εισέρχονται καθημερινά στον Δήμο Ωρωπού καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα αποκρουστική 

πραγματικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται: 

- Τεράστια οικονομική επιβάρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 

γενικό οικονομικό κλίμα της Πατρίδας μας. 

- Τουριστική και οικονομική απομόνωση του Δήμου Ωρωπού λόγω του αφιλόξενου κλίματος που 

δημιουργείται  

- Κατακόρυφη αύξηση της κίνησης των επικίνδυνων πλευρικών οδικών δικτύων (παράδρομοι) 

- Αύξηση πιθανοτήτων για  τροχαία ατυχήματα 

- Οδικός εγκλωβισμός μέσα στον ίδιο μας τον Δήμο  

Ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο όχι μόνο να μην ισχύσει καμία νέα αύξηση αλλά και να 

σταματήσει και η σημερινή άδικη χρέωση με την υιοθέτηση  ειδικής τροπολογίας που θα λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη την χρήση δρόμου που κάνουμε. 

Ζητάμε να εφαρμοσθεί επιτέλους και στην χώρα μας το αυτονόητο, όπως ισχύει σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει δηλαδή χρέωση ανάλογα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Να σκεφτούν 

υπεύθυνα και σοβαρά. Όχι άλλες πρόχειρες αποφάσεις που δυναμιτίζουν την ζωή και την υπόληψη 

όλων μας. Όχι άλλες άδικες αποφάσεις που επιβαρύνουν τους δημότες μας. Ο κάτοικος και ο 

επισκέπτης του Δήμου μας δεν είναι δυνατόν να πληρώνει τα ακριβότερα διόδια στην Ελλάδα. 

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο  καταδικάζει τις απαράδεκτες 

αυτές μεθοδεύσεις, καλεί τους Βουλευτές και Περιφερειακούς Συμβούλους της περιοχής να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και καλεί τους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας σε δυναμικές 

κινητοποιήσεις. Σας γνωρίζω ακόμη ότι βρισκόμαστε σε συμπόρευση με Δήμαρχους όμορων Δήμων 

για την από κοινού αντιμετώπιση του ζητήματος μέχρι την τελική και οριστική δικαίωση». 

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου όπως αυτή 

κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις των αρχηγών των παρατάξεων και τις 

τοποθετήσεις-προτάσεις των φορέων, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασιώτη Μιχαήλ, 

ο οποίος ψήφισε  την πρόταση της «Λαϊκής  Συσπείρωσης», 
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                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                             

 

1. Αντιτίθεται κάθετα στην νέα αύξηση των διοδίων αλλά και στην σημερινή απαράδεκτη 

κατάσταση με την πληρωμή διοδίων για τις μετακινήσεις των πολιτών και εμμένει στις 

προηγούμενες αποφάσεις για κατάργηση των διοδίων. 

2. Θεωρεί ότι η απαράδεκτη αυτή ενέργεια στρέφεται εναντίον της κοινωνίας, των 

επιχειρήσεων, της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής επισκεψιμότητας του τόπου μας 

και δυναμιτίζει οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού. 

3. Απαιτεί την ολοκλήρωση και επανακατασκευή του παραπλεύρου οδικού δικτύου, ώστε να 

καταστεί κατάλληλο και ασφαλές. 

4. Γνωστοποιεί προς κάθε αρμόδιο ότι θα προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο τόσο στα Ελληνικά 

Δικαστήρια όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

5. Καλεί τους Βουλευτές της περιοχής, τον Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς 

Συμβούλους να αρθούν στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων που βιώνει η χώρα μας και 

απερίφραστα να αντιταχθούν σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. 

6. Καλεί τους δημότες και τους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού σε άμεση δυναμική 

κινητοποίηση με αποκλεισμό-κατάληψη των διοδίων Αφιδνών την Κυριακή 8/12/2013 και 

ώρα 11:30 π.μ. μαζί με τους Δήμους Διονύσου και Κηφισιάς. 

7. Δηλώνει ότι θα κλιμακώσει και θα εντείνει τις κινητοποιήσεις κάθε μορφής μέχρι την 

τελική δικαίωση. 

8.  Απαιτεί να σταματήσουν οι ποινικές και οικονομικές διώξεις κατά των πολιτών που 

διεκδικούν το αυτονόητο. 

 

                           Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 264/2013 

                      Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                               Το  Δημοτικό Συμβούλιο 

           Ο Πρόεδρος               

                                                                

    Κωνσταντίνος   Ανυφαντής                                                         

                                                                  Τα Μέλη 
1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Μακρής Αθανάσιος, 5-Κοντογιάννη 

Αλέκα, 6-Τσεκρεζής Χρήστος, 7-Λεμπούσης Ευάγγελος, 8-Λέκκας Ανδρέας, 9-Πέππας Παναγιώτης, 10-Νικολάου 

Χρήστος, 11-Βλάχος Δημήτριος, 12-Πάντος Ευάγγελος, 13-Μίχα Κολιαστάση Αικατερίνη, 14-Σωτήρχος Δημήτριος, 15-

Τσάδαρης Σωτήριος, 16-Μπατζάκας Στυλιανός, 17-Οικονόμου Γρηγόριος, 18-Λίτσας Κων/νος, 19-Ρούσσης Θωμάς, 20-

Βελτανιώτης Δημήτριος, 21-Δέδες Κων/νος, 22-Γιασημάκης Γεώργιος, 23-Αρμυριώτης Γεώργιος, 24-Καλύβας 

Ευάγγελος, 25-Οικονόμου Βασίλειος, 26-Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη, 27-Κιούσης Δημήτριος, 28-Χασιώτης Μιχαήλ, 

29-Στεργίου Ιωάννα 

 

                                                                  Ακριβές   Αντίγραφο 

                                                      Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

                                                        Κωνσταντίνος Ανυφαντής     
 

 


