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Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, σήμερα την 15 Ιανουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12 της, κατόπιν 

πρόσκλησης,  και αφού άκουσε καταρχάς το ιστορικό της πορείας της Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

του Δήμου Παλλήνης από τον Δήμαρχο  Παλλήνης Αθανάσιο  Ζούτσο, και κατόπιν των  

τοποθετήσεων και απόψεων των πολιτικών κομμάτων, όπως αυτές εκφράστηκαν δια των  

εκπροσώπων τους:    

Α) ΣΥΡΙΖΑ  δια του ορισμένου εκπροσώπου του και υποψήφιου βουλευτή κ. ΓΚΟΤΣΌΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 

 Στηρίζει τη δρομολογημένη λύση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης, προς ΚΕΛ 

Ψυτάλλειας. 

 Καταδικάζει την   πρακτική και τη συμπεριφορά του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη για τη 

μη υπογραφή της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης και 

 Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της δρομολογημένης  λύσης της Ψυτάλλειας και μόνο για το 

Δήμο Παλλήνης και όχι για τους υπόλοιπους δήμους που είναι  προγραμματισμένοι να 

αποχετευτούν στο ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων.  

Β) ΑΝ. ΕΛ. δια του ορισμένου εκπροσώπου του και υποψήφιου βουλευτή κ. ΧΑΪΚΑΛΗ 

ΠΑΥΛΟΥ. 

 Στηρίζει τη δρομολογημένη λύση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης, προς ΚΕΛ 

Ψυτάλλειας. 

 Καταδικάζει την πρακτική και τη συμπεριφορά του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη για τη μη 

υπογραφή της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης και 

  Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας για το Δήμο Παλλήνης.  
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Γ) ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ  δια του ορισμένου εκπροσώπου του και υποψήφιου βουλευτή κ. 

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  

 Στηρίζει τη δρομολογημένη λύση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης, προς ΚΕΛ 

Ψυτάλλειας. 

 Καταδικάζει την πρακτική και τη συμπεριφορά του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη για τη μη 

υπογραφή της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης και 

 Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας για το Δήμο Παλλήνης.  

Δ)  ΠΟΤΑΜΙ  δια του εκπροσώπου του και υποψήφιου βουλευτή κ. ΜΑΥΡΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 Στηρίζει τη δρομολογημένη λύση για το Δήμο Παλλήνης και  

 Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας για το Δήμο Παλλήνης.  

Ε) ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ δια του εκπροσώπου του και υποψήφιου βουλευτή 

κ. ΔΡΟΥΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ.    

 Στηρίζει τη δρομολογημένη λύση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης, προς ΚΕΛ 

Ψυτάλλειας. 

 Καταδικάζει την πρακτική και τη συμπεριφορά του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη για τη μη 

υπογραφή της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης και    

 Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας για το Δήμο Παλλήνης,  

Επιπροσθέτως παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:  

 Περιφερειακός Σύμβουλος Σμέρος Γιάννης, εκπρόσωπος της παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΜΕ  

ΕΡΓΟ» περιφερειακού συμβουλίου κ. Σγουρού Ιωάννη, στηρίζει και  τάσσεται υπέρ της 

ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας.  

 Περιφερειακός Σύμβουλος Ευαγγελίου Πάρις , εκπρόσωπος της παράταξης «180ο  Η  ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ» περιφερειακού συμβουλίου κ.  Κουμουτσάκου Γεωργίου, στηρίζει και  

τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας.  

Οι κάτωθι  υποψήφιοι βουλευτές αφού καταδίκασαν την αδικαιολόγητη άρνηση 

υπογραφής έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης για την αποχέτευση του Δήμου 

Παλλήνης προς ΚΕΛ Ψυτάλλειας, εκ μέρους του Υπουργού ΠΕΚΑ  κ. Ι. Μανιάτη,    

δήλωσαν  απερίφραστα τη στήριξή τους στη δρομολογημένη λύση για το Δήμο Παλλήνης 

και ετάχθησαν υπέρ της ολοκλήρωσης της λύσης της Ψυτάλλειας για το Δήμο Παλλήνης, 

ήτοι: 



 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ.    

 ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ.  

 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ.  

 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ υποψήφια βουλευτής ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.  

 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  υποψήφια βουλευτής ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.  
 

Σε συνέχεια των ως άνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  το Δημοτικό Συμβούλιο 

Παλλήνης αφού διαπίστωσε,  ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου και των 

παριστάμενων εκπροσώπων φορέων, όχι μόνο αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος του 

Δήμου Παλλήνης, αλλά εκφράζει και την αμέριστη και ανεπιφύλακτη συμπαράσταση του 

για την άμεση επίλυση του θέματος, 

ΕΚΔΙΔΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: 

α) Καταδικάζει απερίφραστα την αδικαιολόγητη άρνηση του αρμόδιου Υπουργού 

ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη να υπογράψει την έγκριση τροποποίησης  των περιβαλλοντικών 

όρων λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυτάλλειας,  ώστε να συμπεριληφθεί και το υπόλοιπο μισό 

του Δήμου Παλλήνης. 

β) Απαιτεί από την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση υπογραφή 

έγκρισης της εν λόγω περιβαλλοντικής μελέτης. 

γ) Διεκδικεί από όποια Κυβέρνηση προκύψει στις επερχόμενες Εθνικές εκλογές, την 

ανεπιφύλακτη και αποτελεσματική συνεργασία της για την ταχύτατη ολοκλήρωση του 

έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου μας. 

δ)Η παρούσα να επιδοθεί από διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου 

στον αρμόδιο Υπουργό και να κοινοποιηθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα. 

                                                                         Λιακόπουλος Άγγελος     

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

       Ο   Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη  

                                                         Ακριβές απόσπασμα 

 Ο   Πρόεδρος 


