
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑ 

 

Αρκετές φορές έχει επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η Δημοτική Αρχή του 

Ωρωπού τα μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης για το δήμο. Είναι σημαντικό για κάθε 

περιοχή που θέλει να βρίσκεται στη σφαίρα ανάπτυξης του 21
ου

 αιώνα τουλάχιστον να 

μπορεί να οραματίζεται, να σχεδιάζει  και να υλοποιεί έργα υποδομής . ¨Έργα υποδομής 

χαρακτηρίζονται κυρίως τα έργα κοινής ωφέλειας όπως για παράδειγμα οι Βιολογικοί 

Καθαρισμοί . Στο τόπο μας δεν είχαμε μέχρι σήμερα τη τύχη να έχει κατασκευαστεί ένα 

τέτοιο έργο υποδομής . Η προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Ωρωπίων τότε είχε φέρει 

πολλές φορές το έργο έως ένα σημείο με τις όποιες διαδικασίες έκρινε απαραίτητο να 

πράξει. Από το 2011 και μετά η Δημοτική Αρχή του Κου Οικονομάκου βασιζόμενη στη 

προσπάθεια της να μοιράζει τη πίττα της ευθύνης του έργου και στις υπόλοιπες παρατάξεις 

κατέληξε τελικά σε μια χωροθέτηση για την ενότητα του πρώην Δήμου Ωρωπίων και 

Μαρκοπούλου χωρίς την απαιτούμενη κοινωνική αποδοχή. Η ουσία όμως είναι ότι είναι η 

αρμόδια αρχή ένταξης του έργου για χρηματοδότηση έχει από την πρώτη στιγμή κρούσει 

έντονα το κώδωνα του κινδύνου για απώλεια ένταξης χρηματοδότησης του έργου λόγω 

αλλαγής της εγκεκριμένης χωροθέτησης. 

Η Δημοτική Αρχή με πλήρη ανευθυνότητα προχώρησε σε διαδικασίες και σε μελέτες 

δαπανηρές τη στιγμή που δεν περισσεύουν χρήματα από τα ταμεία του Δήμου 

προκειμένου να ασκήσει μικροπολιτική στις πλάτες δημοτών ότι δήθεν τους ικανοποιεί. Και 

όλα αυτά γιατί ; Επειδή στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/01/2013 ο προϊστάμενος 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού Κος Ζωης Καρίνος εξέφρασε την άποψη ότι το 

έργο «κινδυνεύει να χαθεί»  λόγω αλλαγής της αρχικής χωροθέτησης . Μια διαφαινόμενη 

εξέλιξη αφού η τόσο αργή και μη αποφασιστική Δημοτική αρχή του κου Οικονομάκου 

αποδεδειγμένα πλέον δεν μπορεί. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το Δήμο Ωρωπού με τις 

ανάγκες και απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα και με διάφορα τεχνάσματα προσπαθεί να 

καλύψει το κενό που πλέον δεν μπορεί να καλυφθεί άλλο. Χωρίς ξεκάθαρη πολιτική και 

σχέδιο είναι πλέον σίγουρο ότι θα ακούμε πλέον συχνότερα φράσεις σαν αυτή του κου 

Καρίνου που θα προκαλούν απογοήτευση στους δημότες του Δήμου Ωρωπού , αφήνοντας 

στάσιμο το Δήμο μας . Έφτασε πλέον η ώρα της αποκάλυψης του πραγματικού προσώπου 

του κου Οικονομάκου και των καλών παιδιών του, που μόνο καλό δεν μπορούν να κάνουν 

και να προσφέρουν στο Δήμο του Ωρωπού . Ας κοιτάξουμε κάποια στιγμή το κοινό καλό και 

συμφέρον και ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς και τα σχόλια να δοθούν από τους 



δημότες και από τις εξελίξεις και όχι με το σκοπό που Αγιάζει όλα τα μέσα να ευλογούμε τα 

γένια μας.  
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