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

       

 

                                           

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                      Από το αριθµ.9/02-04-2012 Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης 

                             του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού. 

 

 

Αριθµός  Απόφασης  86/2012                               Θέµα: Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη 

δηµιουργία κέντρου κράτησης  παράνοµων 

µεταναστών στο ∆ήµο Ωρωπού  

                                                     
                              

 

 

 

      Στον Ωρωπό σήµερα  στις 2 Απριλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε  

έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ωρωπού ύστερα από την 

αριθµ. 7363/30-03-2012 Πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου 

Νικολάου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό την ίδια µέρα σε κάθε ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 

στον ∆ήµαρχο και δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67, παράγραφος 5 του Ν.3852/2010. 

Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο ∆ήµαρχος και ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) ∆ηµοτικών Συµβούλων είναι 

παρόντες τριάντα τέσσερις (34) 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-Μακρής Αθανάσιος, 6-Κοντογιάννη – Βουτσά Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος, 8- ∆άβρης 

Γεώργιος, 9-Λέκκας Ανδρέας, 10-Πέππας Παναγιώτης, 11-Νικολάου Χρήστος, 12-Ανυφαντής 

Κωνσταντίνος, 13-Βλάχος ∆ηµήτριος, 14-Βασιλάκος Παναγιώτης, 15-Μίχα-Κολιαστάση 

Αικατερίνη, 16-Λάµπρου ∆ηµήτριος, 17-Μπόρσης Βασίλειος, 18-Σωτήρχος ∆ηµήτριος, 19-

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

∆ηµήτριος, 23-∆έδες Κων/νος, 24-Καραγιάννης Βασίλειος, 25-Ζαχαρίας Ιωάννης, 26-

Γιασηµάκης Γεώργιος, 27-Αρµυριώτης Γεώργιος, 28- Καλύβας Ευάγγελος, 29-Βαρνάβα-

Καραγιάννη Ελένη, 30-Λέκκας Βασίλειος, 31-Τσάκωνας Ανδρέας, 32-Κιούσης ∆ηµήτριος, 33- 

Χασιώτης Μιχαήλ, 34-Στεργίου Ιωάννα. 
   ΑΠΟΝΤΕΣ:                                              

1.Λεµπούσης Ευάγγελος 2.Γιαµαρέλος Γεώργιος, 3.Πάντος Ευάγγελος, 4.Οικονόµου Γρηγόριος, 

5.Ρούσσης Θωµάς, 6.Οικονόµου Βασίλειος, 7.Μαργέτα Ελένη, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που αν και 

νόµιµα κλήθηκαν δεν προσήλθαν.  

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Καπανδριτίου, Αφιδνών, 

Μαρκοπούλου και Αυλώνα.  

Τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο το ∆ήµου Μαρία Μαναβέλη. 

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης εξέθεσε στα µέλη του ∆.Σ. το λόγο του 

κατεπείγοντος ως εξής: «Τα θέµατα που θα συζητηθούν σήµερα θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω 

της επικείµενης λήψης των σχετικών αποφάσεων από τους αρµόδιους φορείς».   

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών κ. 

Κεπεσίδη, ο οποίος είπε ότι, τις τελευταίες ηµέρες πληροφορηθήκαµε από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης ότι το στρατόπεδο της αεροπορίας στη θέση Κατσιµίδι της Κοινότητάς µας θεωρείται 
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υποψήφιο για τη δηµιουργία κέντρου κλειστής φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών. Το Τοπικό 

Συµβούλιο των Αφιδνών σε έκτακτη συνεδρίασή του, µε την υπ’ αριθµ. 5/2012 απόφασή του, την 

οποία καταθέτω, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι κάτοικοι των Αφιδνών είναι κάθετα αντίθετοι στη 

δηµιουργία αυτού του στρατοπέδου, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 

απόφαση.  

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ∆ήµαρχος, οποίος ανέφερε ότι:  

«Σχετικά µε τις πληροφορίες που διαρρέουν για την δηµιουργία «κέντρων κράτησης» σε 

στρατιωτικούς χώρους στον ∆ήµο Ωρωπού θα θέλαµε να δηλώσουµε κατ’ αρχήν ότι ο ∆ήµος µας 

σέβεται απεριόριστα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει την λογική της πολιτικής που 

εφαρµόζεται, η οποία χτίζει «αποθήκες ανθρώπινης δυστυχίας». Είµαστε ριζικά αντίθετοι σε αυτή 

την χρήση των στρατοπέδων διότι οι χώροι αυτοί ανήκουν στους δηµότες του Ωρωπού στους 

οποίους και πρέπει να αποδοθούν για ελεύθερη, κοινόχρηστη, κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση. 

Συνεπώς πρέπει να µαταιωθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης µεταναστών. 

Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη και την υπ’ αριθ. Απόφαση 5/2012 της 

Συνεδριάσεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών, είµαστε αντίθετοι ως προς το ενδεχόµενο 

δηµιουργίας «κέντρου υποδοχής παράνοµων µεταναστών», στην θέση Κατσιµίδι, στην περιοχή των 

Αφιδνών, για τους παρακάτω λόγους: 

• Το εν λόγω στρατόπεδο βρίσκεται εντός των Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου της 

Πάρνηθας. Μιλάµε δηλαδή για την περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας η οποία γειτνιάζει µε 

τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας και συνιστά περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

• Σύµφωνα µε τον επίσηµο χάρτη που περιλαµβάνεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα περί 

«Καθορισµού Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)», ΦΕΚ 

336∆/24.07.2007, ανήκει στην κατηγορία ∆1: «Ζώνη αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών 

δραστηριοτήτων». 

• Παράλληλα, αποτελεί κατάκτηση τόσο για την Κεντρική όσο και για την Τοπική ∆ιοίκηση ο 

συγκεκριµένος οικισµός, αφού αποτελεί πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης µε ειδικές 

πολεοδοµικές διατάξεις. 

Επιπρόσθετα, η φιλοξενία «1.000» και επιπλέον ατόµων στις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

κρίνεται ανεπαρκής, αφού: 

• Η περιοχή δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα 

στη διαχείριση λυµάτων, µε απρόσµενες συνέπειες για τη δηµόσια υγεία. 

• Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης δε µπορεί να επιβαρυνθεί επιπλέον, µε αποτέλεσµα χιλιάδες 

έγκλειστα άτοµα να παραµένουν χωρίς παροχή νερού για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Ακόµη, 

• Τίθεται σε κίνδυνο η χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής µε συνέπειες ανυπολόγιστες 

για την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Αυξάνεται περαιτέρω ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, εξαιτίας των δραστηριοτήτων του 

Κέντρου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ενδεχόµενο πρόκλησης πυρκαγιάς θα έχει καταστροφικά 

και µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα για την βιωσιµότητα ολόκληρου του λεκανοπεδίου 

Αττικής. 

• ∆ηµιουργείται αύξηση της εγκληµατικότητας και επιβάρυνση της φιλήσυχης διαβίωσης στην 

περιοχή, λόγω της λειτουργικής ανεπάρκειας στους χώρους κράτησης και της φιλοξενίας 

χιλιάδων παράνοµων  µεταναστών αγνώστων στοιχείων. 

Συµπερασµατικά, είµαστε ένας Καλλικρατικός ∆ήµος που αποτελεί πνεύµονα ζωής για όλη την 

Αττική και δίνουµε καθηµερινά έναν αγώνα για καθαρότερο περιβάλλον, ουσιαστική Ανάπτυξη που 

έχει ανάγκη ο τόπος µας και διαµόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους.  

Ήδη στο ∆ήµο µας φιλοξενούνται οι φυλακές του Αυλώνα και γι’ αυτό το λόγο δεν µπορεί η 

περιοχή να υποστεί περαιτέρω επιβάρυνση και υποβάθµιση. Οι Κοινότητες Αφιδνών και  

Μαλακάσας είναι περιοχές του ∆ήµου µας που βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά. Επιπρόσθετα οι 
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προτεινόµενη περιοχή του στρατοπέδου βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής της λίµνης του 

Μαραθώνα (ύδρευση Αθηνών), η οποία διέπεται από ειδική νοµοθεσία και γι αυτό το λόγο 

απαιτείται ειδική άδεια και ειδική περιβαλλοντολογική µελέτη».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1- Την υπ’ αριθµ. 5/2012 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών 

2- Την εισήγηση του ∆ηµάρχου  

3- Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόµου 3463/2006 

4- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόµου 3852/2010 

µετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθµα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1) Ο ∆ήµος Ωρωπού αρνείται να γίνει το όχηµα εξυπηρέτησης µιας πολιτικής που δε σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και το περιβάλλον, δεν προστατεύει τον πολίτη, υποβαθµίζει την 

ποιότητα ζωής όλων και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των συνδηµοτών µας. Στο 

πλαίσιο αυτό, είµαστε διατεθειµένοι να κινήσουµε όλες τις νόµιµες διαδικασίες για να 

παρεµποδίσουµε οποιοδήποτε «ύποπτο» σχεδιασµό που θέλει να εγκαταστήσει στον ∆ήµο µας 

απάνθρωπες «αποθήκες ψυχών» και να υποθηκεύσει το µέλλον του Τόπου µας. 

2) Προτείνει στον εν λόγω χώρο να διαµορφωθούν όλες οι απαιτούµενες υποδοµές, ώστε να 

αποτελέσει για το µέλλον ένα σύγχρονο Κέντρο Σπουδών για την προστασία του Ιδιαίτερου 

Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής. Έτσι, η δηµιουργία Πυροσβεστικής Ακαδηµίας καθώς και 

Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών αλλά και οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση που θα σέβεται τον 

Άνθρωπο και την Προστασία του Περιβάλλοντος µας βρίσκει συµµάχους. 

3) Να µη δεχθεί τη δηµιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης µεταναστών σε κανένα σηµείο του 

∆ήµου. 

4) Σε περίπτωση που η κεντρική εξουσία αποφασίσει αντίθετα στα συµφέροντα του ∆ήµου και των 

Πολιτών του, θα προβούµε σε δυναµικές κινητοποιήσεις και σε όλες τις απαραίτητες νοµικές 

ενέργειες. 
 

                                    Αυτή  η απόφαση  πήρε αυξ. αριθµό 86 / 2012. 

                         Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                                        Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ   ∆.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- ∆άβρης Γεώργιος, 9-Λέκκας Ανδρέας, 10-Πέππας 

Παναγιώτης, 11-Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 12-Βλάχος ∆ηµήτριος, 13-Βασιλάκος Παναγιώτης, 14-Μίχα-Κολιαστάση 

Αικατερίνη, 15-Λάµπρου ∆ηµήτριος, 16-Μπόρσης Βασίλειος, 17-Σωτήρχος ∆ηµήτριος, 18-Τσάδαρης Σωτήριος, 19-

Μπατζάκας Στυλιανός, 20-Λίτσας Κωνσταντίνος, 21-Βελτανιώτης ∆ηµήτριος, 22-∆έδες Κων/νος, 23-Καραγιάννης 

Βασίλειος, 24-Ζαχαρίας Ιωάννης, 25-Γιασηµάκης Γεώργιος, 26-Αρµυριώτης Γεώργιος, 27-Καλύβας Ευάγγελος, 28-

Λέκκας Βασίλειος, 29-Τσάκωνας Ανδρέας, 30-Κιούσης ∆ηµήτριος, 31- Χασιώτης Μιχαήλ, 32-Στεργίου Ιωάννα. 

  

Ο  Πρόεδρος  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 

 


