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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.15/30-07-2015 Πρακτικό   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

                                                  Αριθμός Απόφασης 163/2015

         Θέμα: «Έγκριση χωροθέτησης ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»

   Στο  Μαρκόπουλο  Ωρωπού και  στο  Πνευματικό  Κέντρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μαρκοπούλου
Ωρωπού,  σήμερα στις  30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική  δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23985/24-07-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις  του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

   Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία
του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου  σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι

  παρόντες τριάντα δύο (32) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 866/14
  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δέδες 
Κωνσταντίνος, 5- Μαραβέλια –Σαρκίρη  Αναστασία, 6- Δάβρης Γεώργιος,7- Μαντάς Γεώργιος

        8- Θεοδώρου Ανδρέας, 9- Αλεξανδράτου Ανδριανή  -Ιωάννα ,10-Τόλιας Μιχαήλ, 11- Καυκόπουλος 
Σπυρίδων,12- Βάθης Ιωάννης,13- Πούλος  Γεώργιος ,14-Γκικάκης Στέργιος,15- Σωτήρχου-Τοτόμη 
Δήμητρα ,16-Σιδέρης Γεώργιος,  17- Πάντος Γεώργιος, 18- Παρδάλης Δημήτριος,19-Λιόντου 
Γιαννούλα,20-Σιδέρης Χρήστος,21- Σταύρου Ιωάννης, 22- Τσεκρεζής  Χρήστος,23-Πέππας Παναγιώτης,  
24- Σωτήρχος Δημήτριος,25- Λέκκας Ανδρέας,26- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 27- Γιασημάκης Γεώργιος, 
28- Αρμυριώτης Γεώργιος, 29-Δέδες Πέτρος,30- Ράπτης Σπυρίδων, 31-Δημητρίου Επαμεινώνδας,

       32-Χασιώτης Μιχαήλ.  
        ΑΠΟΝΤΕΣ:1-  Δάβρης Στέφανος, 2- Κιούσης Κωνσταντίνος, 3- Μαντάς Νικόλαος,4- Τζεβελέκος 

Νικόλαος,  5-Οικονομάκος Ιωάννης, 6- Πάντος Ευάγγελος,7- Χατζηιωάννου Άγγελος,  8- Παπαγιάννης  
Γεώργιος  , 9-Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν. 

          Παρόντες  Πρόεδροι  Τοπικών  Συμβουλίων:1-Ρόδης  Λάμπρος(Ωρωπού),2-Φαφούτης  Ιωάννης
(Σκάλας Ωρωπού),3-Λεμπούσης  Παναγιώτης (Συκαμίνου) ,4-Χορμοβίτης Δημήτριος(Πρόεδρος 

          Δ.Κ. Καλάμου με δικαίωμα ψήφου στο παρόν θέμα (άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010) και 
         5- Ο Τοπικός Σύμβουλος Μαρκοπούλου κ. Δημήτριος Αρμυριώτης.
          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των

πρακτικών.
          Αποχωρήσεις  Δημοτικών  Συμβούλων:  Ο  κ.  Λέκκας  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  των

ανακοινώσεων,  ο κ. Σωτήρχος αποχώρησε μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ,
οι  κ.κ Δημητρίου και  Γιασημάκης  αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3ου κατά σειρά συζήτησης
θέματος,  ο  κ. Τσεκρεζής  αποχώρησε  κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας του 3ου θέματος  και  ο κ.
Χασιώτης Μιχαήλ αποχώρησε μετά την ψήφιση  του ιδίου θέματος.

           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το
οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε τέταρτο κατά σειρά. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Δέδε Κων/νο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:
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    Το έργο της κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) για όλη τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου είναι εξαιρετικής σημασίας έργο για την περιβαλλοντική
αναβάθμιση  της  περιοχής  και  την  ορθολογική  διαχείριση  των  αστικών  λυμάτων  σύμφωνα  με  την
Ελληνική  και  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία  με  κύριο  στόχο  την  προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  των
υδατικών πόρων (θάλασσα, υπόγεια νερά, ρέματα). Σημειωτέο ότι το έργο αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει
της  νομοθεσίας  λόγω  του  ότι  ο  Κάλαμος  &  οι  Αγ.  Απόστολοι  χαρακτηρίζονται  ως  οικισμοί  Γ’
Κατηγορίας  αφού  ξεπερνούν  τουςn2.000κατ.  έκαστος.  Για  το  σκοπό  αυτό  το  πρόγραμμα
ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ χρηματοδοτεί το Δήμο μας για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης αποχέτευσης
ακαθάρτων  της  ευρύτερης  παραλιακής  ζώνης  Καλάμου-Αγ.  Αποστόλων  και  του  οικισμού  Κάλαμος,
προκειμένου  με  την  ολοκλήρωσή  της  να  ενταχθεί  το  έργο  στο  νέο  ΕΣΠA (ΣΕΣ  2014-2020)  για
χρηματοδότηση και στη συνέχεια να ενταχθεί. 
Με βάση την εκπονούμενη μελέτη μας, η πρώτη φάση της οποίας έχει υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου ως Εισηγητική Τεχνική Έκθεση, στην οποία έχει προταθεί ο γενικός σχεδιασμός του δικτύου
αποχέτευσης και της ΕΕΛ Καλάμου με προτεινόμενη χωροθέτηση της ΕΕΛ στη θέση «Ράχη Αγκώνας»
σε δασική/αναδασωτέα έκταση επιφάνειας περίπου 16 στρεμμάτων που αποτελεί δημοτική έκταση της
πρώην  Κοινότητας  Καλάμου.  Πρόκειται  για  το  υπ'  αριθμ.  13  τεμάχιο,  όπως  εμφανίζεται  στο  Νο28
Κτηματολογικό  διάγραμμα  της  πρώην  Κοινότητας  Καλάμου.  Επίσης,  υπάρχει  κατ΄  αρχήν  σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου Δασαρχείου, βάσει του Άρθρου 45 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 36 του Ν. 4280/2014, η οποία θα περιλαμβάνει και μελέτη αποκατάστασης του εν λόγω χώρου.
Η θέση αυτή επιλέχθηκε κατόπιν εξέτασης και απόρριψης άλλων θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του
ΧΑΔΑ και θεωρείται ιδανική για το έργο καθώς βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο, (άρα μειωμένο κόστος
άντλησης) μικρή απόσταση από την περιοχή μελέτης και ανάντη της προβλεπόμενης θέσης χωροθέτησης
του υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης στα ανοικτά του όρμου Λιμνιώνα που βρίσκεται στο στάδιο
αδειοδότησης από αρμόδια επιτροπή. Περιμετρικά της θέσης προβλέπεται ζώνη αναδάσωσης επιφάνειας
περίπου 20 στρ. με δασικά είδη με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την πλήρη
οπτική απόκρυψη των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ από την οικιστική περιοχή.
Σχετικά  με  τον  σχεδιασμό  της  ΕΕΛ  έχει  προταθεί  από  τους  μελετητές  ένα  υψηλής  ποιότητας  και
καινοτόμου τεχνολογίας σύστημα επεξεργασίας που συνδυάζει παρατεταμένο αερισμό με τη μέθοδο της
ενεργούς ιλύος συνοδευόμενο από μεμβράνες υπερδιήθησης (MBR) για το διαχωρισμό των στερεών, το
οποίο σε συνδυασμό με απολύμανση με υπεριώδεις  ακτίνες (UV) εγγυάται πάρα πολύ υψηλό βαθμό
επεξεργασίας (99% +) και παντελή καταστροφή του μικροβιακού φορτίου. Έτσι το επεξεργασμένο υγρό
θα είναι  κατάλληλο για απεριόριστη άρδευση, πότισμα περιαστικού πρασίνου και πυρόσβεση. Ακόμα
εντός της εγκατάστασης προβλέπονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό έκλυσης οσμών,
θορύβου,  σταγονιδίων,  υπερχειλίσεων  λυμάτων  κλπ,  ενώ  θα  απαγορεύεται  παντελώς  η  διάθεση
βοθρολυμάτων  ή  άλλου  είδους  υγρών  αποβλήτων  εντός  της  ΕΕΛ.  Στην  συγκεκριμένη  μελέτη  θα
προβλέπεται  δίκτυο άρδευσης με τις  απαιτούμενες  δεξαμενές  καθώς και  δίκτυο πυροπροστασίας της
περιοχής Καλάμου. Επίσης δύναται η κατασκευή δικτύου παραλιακά για τη πλύση κοινόχρηστων χώρων
και οδών και το πότισμα δημοτικών χώρων πρασίνου. 
Κατόπιν τούτου,  με την παρούσα εισήγηση ζητάμε από εσάς τη σύμφωνη γνώμη σας για το συνολικό
έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε. Καλάμου και ειδικότερα για την χωροθέτηση της
ΕΕΛ  Καλάμου,  προκειμένου  χωρίς  καθυστερήσεις  να  προχωρήσει  η  σχετική  μελέτη  καθώς  και  οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για το έργο έτσι ώστε να έχει έγκαιρα ωριμότητα για χρηματοδότηση από το
ΣΕΣ 2014-2020.

     Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμαι την  έγκριση  χωροθέτησης  της  ΕΕΛ Καλάμου  και  Αγίων
Αποστόλων Δήμου Ωρωπού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
για το έργο έτσι ώστε να έχει έγκαιρα ωριμότητα για χρηματοδότηση από το ΣΕΣ 2014-2020.

        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
         1-Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

       2- Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010
                3-  Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
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                4-Την αριθμ.12/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  Καλάμου
                5-Την αριθμ.21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

      Μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα  πρακτικά του   
Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ  Πέππα, Ανυφαντή, Αρμυριώτη, 
Δέδε Πέτρου  και Ράπτη Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους

                              
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

      Εγκρίνει ως χώρο Εγκατάστασης Επεξεργασίας  Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων του Δήμου
Ωρωπού,  για  την  κατασκευή  του  έργου  «Συλλογή,  μεταφορά,  επεξεργασία  και  διάθεση  λυμάτων  των
οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού» τη δημοτική έκταση επιφανείας περίπου 16
στρεμμάτων,  ιδιοκτησίας  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καλάμου  σύμφωνα  με  το  Νο  28  Κτηματολογικό
διάγραμμα της πρώην Κοινότητας Καλάμου, η οποία βρίσκεται στη θέση «Ράχη Αγκώνας».

      
                                           Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  163/2015.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
       Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου           Η Γραμματέας           Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλάμου
                Στέργιος Γκικάκης                                     Λιόντου Γιαννούλα             Δημήτριος Χορμοβίτης

                                                                 
                                                                Τα  Μέλη

           1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δέδες Κωνσταντίνος, 5- Μαραβέλια –
            Σαρκίρη  Αναστασία, 6- Δάβρης Γεώργιος,   7- Μαντάς Γεώργιος,8- Θεοδώρου Ανδρέας, 9- Αλεξανδράτου Ανδριανή

-Ιωάννα ,10-Τόλιας Μιχαήλ,11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12-Βάθης Ιωάννης,13- Πούλος  Γεώργιος ,14- Σωτήρχου-Τοτόμη
Δήμητρα  ,15-Σιδέρης  Γεώργιος,   16-  Πάντος  Γεώργιος,  17-  Παρδάλης  Δημήτριος,18-Σιδέρης  Χρήστος,19-  Σταύρου
Ιωάννης, 20-Πέππας Παναγιώτης, 21- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 22-Αρμυριώτης Γεώργιος,23--Δέδες Πέτρος,24- Ράπτης
Σπυρίδων.

                                                                                                                                        Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                                                                      
                                                                                                  Ο Πρόεδρος   του  Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                                                               ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ
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