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Περιούσιας και ∆ηµοτική- Κοινοτική Περιουσία στην
εντός σχεδίου περιοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» της
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Προς: ∆ΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ <g.drosos@ypes.gr>, "Kon A. Krawaritis" <kraw@otenet.gr>, info@compactad.gr,
SAKIS <saki@ath.forthnet.gr>
Κοιν.: ippokrateiospoliteia@gmail.com

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης Κιούσης καταγγέλλει κατά το πλέον επίσηµο
τρόπο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ωρωπού την συµπεριφορά του Αντιδηµάρχου κ.
Βαγγελη Πάντου προερχόµενου από τη κοινότητα Αφιδνών µε ονόµατα και γεγονότα και
αναφέρεται στην γνωστή σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ που προκάλεσε και επέτυχε µετά από
πολύµηνη προσπάθεια ο ΣΟΙΠ και ειδικότερα ο πρόεδρος κ. Κώστας
Κραββαρίτης για τα θέµατα της περιοχής «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» της κοινότητας Αφιδνών.
Περιµένω από την νέα διοίκηση του ΣΟΙΠ την δηµόσια θέση της επί των
γεγονότων αν το επιθυµεί αλλά ιδιαίτερα επί των θεµάτων Έργων Υποδοµής,
είσπραξης Τέλους Ακίνητης Περιούσιας και ∆ηµοτικής- Κοινοτικής Περιουσία
στην εντός σχεδίου περιοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» που στην επιτροπή διαβούλευσης του
∆ήµου Ωρωπού η κ. Κάτια ∆ηµητρόπουλου έχει από εβδοµάδος (06-04-2011) ήδη
κάνει γνωστά και έχουν καταγράφει και κατατεθεί στα τηρούµενα πρακτικά από τον
∆ήµο για τα οποία η δηµόσια θέση της επιβάλλεται .

Παναγιώτης Πάντος

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης Κιούσης καταγγέλλει
http://www.youtube.com/user/2102524682#p/a/u/0/Jq6yI2dwznI



∆ηµοτική ε̟ιτρο̟ή διαβούλευσης
http://maximipoli.blogspot.com/2011/04/blog-post_06.html
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Τετάρτη, 6 Α̟ριλίου 2011
Μια ε̟ιτρο̟ή κακής ̟ολιτικής και όχι... διαβούλευσης!


Η δηµοτική ε̟ιτρο̟ή διαβούλευσης, ίσως συνεδριάσει µια άλλη φορά! Χθες, συνεδρίασε η... «δι̟ρόσω̟η»
ε̟ιτρο̟ή! Α̟ό τη µια άνθρω̟οι δηµότες ̟ου καλέστηκαν να ακούσουν, να ενηµερωθούν και να
̟ροτείνουν και α̟ό την άλλη, ̟ρόεδρος, δήµαρχος και υ̟ηρεσιακοί υ̟άλληλοι, ̟ου ήθελαν να
κάνουνκακή ̟ολιτική!
Ευκαιρίας δοθείσης όµως, ει̟ώθηκαν -λίγο ̟ριν την ώρα τους- και κά̟οιες αλήθειες.

Για ̟αράδειγµα, ενώ ο δήµαρχος Γιάννης Οικονοµάκος έλεγε το ̟ερασµένο Σάββατο στο συνέδριο της
∆Η.Σ.Ω. ̟ως το ταµείο ̟ου ̟αρέλαβε στις 31-12-2010 ήταν 6.5 εκατοµµύρια και τα χρέη 15. Χθες,
ε̟ίσηµα ακούστηκε, ̟ως το σύνολο του ταµείου ̟ου ̟αρέλαβε η δηµοτική αρχή ήταν 7.235.468,03, συντο
συνολικό βεβαιωµένο ̟οσό ̟ου έχει να εισ̟ράξει 5.895.840,49 ευρώ και το σύνολο των χρεών
7.742.843,46!

Τί να ̟ιστέψει λοι̟όν κά̟οιος και τί όχι, για ό,τι ̟ροσ̟άθησαν να ̟ουν στη συνεδρίαση αυτή στους
δηµότες;;

Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν ένας µονόλογος του ̟ροέδρου Βαγγέλη Ηλιάσκου, µια τιτάνια ̟ροσ̟άθεια
α̟ο̟ροσανατολισµού των δηµοτών για τα δυο θέµατα ̟ρος διαβούλευση,α̟ό όλους τους ̟αράγοντες
της έδρας και δικαίως ο Ανδρέας Γαζβινιάν, ̟ρόεδρος του λιµενικού ταµείου, εί̟ε: «∆εν ήµουν
«γλάστρα» ̟οτέ και δεν σκο̟εύω να γίνω τώρα»!

Ο Ανδρέας Γαζβινιάν

Ατυχία ήταν για την έδρα, ̟ου στη χθεσινή συνεδρίαση ̟αρόντες ήταν άνθρω̟οι ̟ου γνωρίζουν. Ο ̟.
δήµαρχος Γιώργος Γαβριήλ, ̟ου ανέτρεψε την αριθµολογία και ανάγκασε το ̟ροεδρείο σε
αναδί̟λωση (η ̟αρέµβασή του σεε̟όµενη ανάρτηση), ο Ανδρέας Γαζβινιάν ̟ου το̟οθέτησε στη σωστή βάση
το θέµα «ε̟ιτρο̟ή διαβούλευσης», ο Κώστας Λίτσας και η Ιωάννα Στεργίου ̟ου έδειξαν την
̟ροχειρότητα της ̟ροσ̟άθειας και ο Ανδρέας Μ̟αλόκας ̟ου «µ̟έρδεψε» τη... σκηνοθεσία!
Η ̟ολιτική τελικά ̟ου ̟ροσ̟άθησε να κάνει η δηµοτική αρχή, συγκρούστηκε µετω̟ικά µε την αλήθεια,
γι’ αυτό και ο κ. Γαζβινιάν ̟ροέτρεψε τους διοικούντες, «να αναγνωρίσουν ε̟ιτέλους κά̟οιες αλήθειες»!
«Αρνούµαι να κάνω ̟ροτάσεις σε τετελεσµένα ̟ράγµατα» τόνισε, σηµειώνοντας ̟ως ήρθαν να
συζητήσουν δυο ̟ολύ σοβαρά θέµατα µεταχρονολογηµένα και ενώ κά̟οια το̟ικά συµβούλια δεν
έχουν συνεδριάσει και δεν έχουν α̟οφασίσει ̟ροτάσεις, ό̟ως ορίζει ο νόµος.
Αναρτήθηκε α̟ό maximipoli στις 7:58 ̟.µ.
Α̟οστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Κοινή χρήση στο
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Facebook Μοιραστείτε το στο Google Buzz
Ετικέτες ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

2 σχόλια:

ευρυνόµη εί̟ε...
Βάρβαροι µέν Ανθρω̟οι δέ.
evrinomi.blogspot.com
6 Α̟ριλίου 2011 12:16 µ.µ.

Ανώνυµος εί̟ε...
Α̟ό το µέλος της ε̟ιτρο̟ής διαβούλευσης κ. Κάτια ∆ηµητρο̟ούλου- Κραββαρίτη τέθηκε το
θέµα « Έργα Υ̟οδοµής, είσ̟ραξη Τέλους Ακίνητης Περιούσιας και ∆ηµοτική- Κοινοτική
Περιουσία στην εντός σχεδίου ̟εριοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» της Κοινότητας Αφιδνών.
Η είσ̟ραξη του Τέλους Ακίνητης Περιούσιας µε βεβαιωτικούς καταλόγους των ιδιοκτητών
µη ηλεκτροδοτηµένων οικο̟έδων (χωρίς κτίσµατα) για την τελευταία 5ετια µε εκτιµώµενο
̟όσο είσ̟ραξης 1.300.000€ και ετήσιο έσοδο 100.000€ για τα ε̟όµενα έτη είναι υ̟οχρεωτική
για το ∆ήµο σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ. ̟ρ. 40767/22-09-2009/ΥΠΕΣ/∆νση
Οικονοµικών ΟΤΑ το ο̟οίο κατατέθηκε στα ̟ρακτικά α̟ό την κ. Κάτια ∆ηµητρο̟ούλουΚραββαρίτη .
( http://www.ippokrateiospoliteia.gr/tap2.pdf)
Ε̟ίσης κατέθεσε το έγγραφο µε αρ. ̟ρ. 197/15-03-2011 του Συλλόγου Οικιστών Ι̟̟οκράτειου
Πολιτείας ̟ρος τον ∆ήµαρχο κ. Οικονοµάκο Ι. µε ̟εριεχόµενο το εξής : «Σας κάνουµε
γνωστό ότι η Κοινότητα Αφιδνών αδυνατούσε όλα τα χρόνια να εισ̟ράξει το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα της ̟εριοχής Ι̟̟οκρατείου
Πολιτείας (Οικισµός Αγίας Τριάδας) Αφιδνών, εκτιµώµενου ύψους 150,000€ ετησίως, λόγω
έλλειψης στοιχείων ιδιοκτητών, ό̟ως κατ’ ε̟ανάληψη δήλωναν όλοι οι Πρόεδροι της
Κοινότητας Αφιδνών.
Με δεδοµένη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην ο̟οία βρίσκεται όλη η χώρα, και
ειδικότερα οι ∆ήµοι, θεωρούµε ότι είναι ιδιαίτερη ̟ολυτέλεια εκ µέρους του ∆ήµου Ωρω̟ίων
να συνεχίσει να µην εισ̟ράττει αυτό το νοµοθετηµένο έσοδο.
Ό̟ως ήδη γνωρίζετε σύµφωνα µε το νόµο του Καλλικράτη ο έλεγχος της είσ̟ραξης των
εσόδων των ∆ήµων γίνεται ̟λέον α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, και σίγουρα δε θα θέλαµε να
βρεθεί ο δήµος µας στη δυσάρεστη θέση να ελεγχθεί για τυχόν ̟αράλειψη είσ̟ραξης του
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
∆εδοµένου ότι το Τέλος Ακίνητης Περιούσιας α̟οτελεί αντα̟οδοτικό τέλος, ̟αρακαλούµε
να µας γνωρίσετε: α) σε ̟οιες ενέργειες θα ̟ροβείτε ̟ροκειµένου να εισ̟ράξετε το Τέλος
Ακίνητης Περιούσιας και β) ̟ως σκο̟εύετε να αξιο̟οιήσετε αυτό το αντα̟οδοτικό έσοδο.
Παρακαλούνται ο Γενικός Γραµµατέας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης και το ΥΠΕΣΑΗ∆, στους
ο̟οίους κοινο̟οιείται η ̟αρούσα ε̟ιστολή, να ασκήσουν τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους
̟ροκειµένου ο ∆ήµος Ωρω̟ίων να εισ̟ράξει το Τέλος Ακίνητης Περιούσιας.»
Τέλος κατέθεσε την γνωµοδότηση του δικηγόρου της Κοινότητας Αφιδνών κ. Χρόνη
Θωµό̟ουλου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 34 κοινωφελή χαρακτήρα ακινήτων
εκτάσεως ̟ερί̟ου 277 στρεµµάτων της Ι̟̟οκρατείου Πολιτείας εµ̟ορικής αξίας ̟ερί̟ου
150.000.000 € και τη δεσµία υ̟οχρέωση του ∆ήµου για την συνέχιση των αναγκαίων νοµικών
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ενεργειών, ̟ου είχε ξεκινήσει η ̟ροηγούµενη Κοινοτική Αρχή, για µεταγραφή στο
Υ̟οθηκοφυλακείο Μαραθώνα και συγκεκριµένα στην µερίδα του νέου ∆ήµου των 34
ακινήτων. Για το θέµα είχε αναφερθεί σε ̟ροηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 28-02-2011 ο
∆ηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης Κιούσης.
Ο κ. ∆ήµαρχος για τα ̟αρα̟άνω δεν έκανε κανένα σχόλιο ο δε αντιδήµαρχος έκλεισε αµέσως
το θέµα δεσµευόµενος ότι το θέµα θα α̟ασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ξεχωριστή
συνεδρίαση ε̟ειδή η σηµασία του είναι ιδιαίτερα σοβαρή και µεγάλη !!!.
6 Α̟ριλίου 2011 1:00 µ.µ.


Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ
http://www.voreini.gr/?p=55774
http://www.e-oropos.gr/topika_3_php.html
http://dis-or.blogspot.com/2011/02/blog-post_3875.html

http://maximipoli.blogspot.com/2011/03/blog-post_01.html

A̟οκαλυ̟τικός ο ∆ηµήτρης Κιούσσης
Μ̟ορούµε να δώσουµε µια ̟ρώτη εικόνα, α̟ό τα όσα ανακοίνωσε ο σύµβουλος της ελάσσονας
αντι̟ολίτευσης ∆ηµήτρης Κιούσης, ο ο̟οίος εί̟ε:


Ο ∆ηµήτρης Κιούσης ακόµη, έφερε θέµα δικαιωµάτων του δήµου σε µια ̟εριουσία αξίας ̟ερί̟ου 150200 εκατοµµυρίων ευρώ στην Ι̟̟οκράτειο Πολιτεία της κοινότητας Αφιδνών και ζήτησε να διερευνηθεί
α̟ό τη δηµοτική αρχή ̟ου, ό̟ως κατήγγειλε, δείχνει να το αγνοεί αν και την αφορά και να το φέρει θέµα
στο δηµοτικό συµβούλιο. Ε̟ίσης, κατήγγειλε ̟ως στην αυριανή οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, ̟ρώτο θέµα έρχεται
η ̟ληρωµή των διοδίων για τα αυτοκίνητα του δήµου!

Η α̟άντηση του δηµάρχου στα όσα ανέφερε ο ∆ηµήτρης Κιούσης, ήταν: «Καλή η αντι̟ολίτευση ̟ου
κάνεις, καλά τα θέµατα ̟ου θέτεις, µια χαρά(!). Σαν νέος όµως θα α̟οκτήσεις εµ̟ειρία και θα τα φέρεις
λίγο καλύτερα στην ̟ορεία...»! Ο δε ̟ρόεδρος κ. Νικολάου, για την λαλαι̟ωρία των ̟ολιτών, αρκέστηκε
να α̟αντήσει: «Καταβάλουµε κάθε ̟ροσ̟άθεια να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος...»! Το ίδιο είχε υ̟οσχεθεί
και σε ̟ροηγούµενα συµβούλια, ενώ όλοι οι δηµότες γνωρίζουν, ̟ως υ̟άρχουν τέτοιοι χώροι.
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http://maximipoli.blogspot.com/2011/03/832011.html
Σοβαρό θέµα έθεσε και ο ∆ηµήτρης Κιούσης, σχετικά µε την ̟ολιτική ̟ου ακολουθείται στην οικονοµική
ε̟ιτρο̟ή και δήλωσε ̟ως δεν ψηφίζει έγκριση δα̟άνης και ψήφιση ̟ίστωσης, ̟ου φέρνει η δηµοτική
αρχή στην ε̟ιτρο̟ή. Θέλει να έχει άλλη φορά, ζήτησε, ̟λήρη τεχνική έκθεση για το τι ψηφίζει και ̟ου
̟άνε αυτά τα λεφτά, για να κρίνει ανάλογα. Καταλήγοντας στο αίτηµά του αυτό, τόνισε: «...Εφ’ όσον
θέλετε να έχουµε διαφάνεια και ̟ου ̟άνε τα λεφτά»! Το̟οθετήθηκε ε̟ίσης και στο θέµα ̟ου είχε φέρει,
σχετικά µε την Ι̟̟οκράτειο Πολιτεία και τη δηµοτική ̟εριουσία και εί̟ε: «Εγώ ̟ροσκλήθηκα α̟ό
κά̟οιους ̟ολίτες στο ΥΠΕΚΑ, δεν το οργάνωσα εγώ αυτή τη συνάντηση. Θεώρησα ότι ήταν σηµαντικό
για το δήµο. Καταθέσαµε µε την κυρία Βαρνάβα, ̟ου ε̟ίσης ήταν εκεί, µια αίτηση, ό̟οτε η τεχνική
υ̟ηρεσία κρίνει σωστό και ό̟οτε είναι ενηµερωµένος ο κύριος αντιδήµαρχος (Βαγγέλης Ηλιάσκος) και
ό̟οτε ο ̟ρόεδρος το θεωρεί σωστό, να έρθει το θέµα ̟ρος συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο. ∆ΕΝ το
θεωρούµε κατε̟είγον, ∆ΕΝ το θεωρούµε άµεσο!».
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