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ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Προς 
1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, 

οδό  Κατεχάκη 56 Αθήνα 
2. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. 

Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523 
3. Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κ. Παρα-

σκευά Νομικό, Λεωφ. Συγγρού 60 Αθήνα 
4. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού, κα. Μαρία Κόλλια, Καλύβια Θο-

ρικού Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, με την παράκληση να αναγνωστεί στην πρώ-
τη συνεδρίαση.  

5. Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, κ. Ευάγγελο Μιχάλη, Καλύβια Θορι-
κού Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου  

6. Εισαγγελία Αθηνών  

Αποκαλύφθηκε παραποίηση των πρακτικών του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου της Παλαιάς Φώκαιας, προς όφελος ιδιώτη επιχειρηματία. 

 Απόπειρα μεταφοράς της ιχθυοκαλλιέργειας της «Καστελόριζο – Εμπορική 

Α.Ε.»,  στις ακτές του Σαρωνικού, ερήμην των πολιτών της Παλαιάς Φώκαιας. 

 Θετική εισήγηση για τον επιχειρηματία, από τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού Μ. 

Τσαλικίδη, βασισμένη σε χρήση παραποιημένου εγγράφου.  

Καταγγέλλουμε την χονδροειδέστατη, παραποίηση της απόφασης του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου της Παλαιάς Φώκαιας που αφορά στην απόπειρα μεταφοράς των ρυπογόνων ι-

χθυοκαλλιεργειών που υπάρχουν στο νησί Πάτροκλος, της εταιρείας «Καστελόριζο – 

Εμπορική Α.Ε.», στις ακτές του Σαρωνικού και συγκεκριμένα στο 49,5 χιλ. της Ε.Ο. Α-

θηνών – Σουνίου. 

Πέντε δημότες του Σαρωνικού, αναζήτησαν με επιμονή τα στοιχεία που αποδεικνύουν 

την παραποίηση της απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου και το σκηνικό που είχε 

στηθεί, ώστε να γίνει η μεταφορά των εγκαταστάσεων εν αγνοία των πολιτών της Φώ-

καιας και κατάφεραν να τα αποκτήσουν, αφού κοινοποίησαν εξώδικη πρόσκληση και 

δήλωση προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Γιάννη Μακροδημήτρη, ο οποίος περιέρ-

γως αρνιόταν να τα παραχωρήσει,  απειλώντας τον με προσφυγή σε νομικά μέσα, ο ο-

ποίος περιέργως αρνιόταν να τα παραχωρήσει. 

 Η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας όπως φαίνεται στο φωτοτυπη-

μένο αντίγραφο του βιβλίου πρακτικού (Συνημμένο 1), περιλαμβάνει τα εξής: 

Απόσπασμα από το φωτοτυπημένο πρακτικό της 40/2012 απόφασης του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

Ο Πρόεδρος προτείνει την κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση 

του κοινόχρηστου χώρου επιφυλασσόμενο να επανέλθει κατά τη διαδικασία ελέγχου 

http://attikosparatiritis.wordpress.com/2013/04/18/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba/
http://attikosparatiritis.wordpress.com/2013/04/18/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba/
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των περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋ-

ποθέσεις (εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες) και την εκπόνησης  τοπογραφικού δι-

αγράμματος με την ακριβή θέση.  

Όπως φαίνεται καθαρά, δεν υπάρχει καμία απολύτως απόφαση που να αφορά την μετα-

φορά των θαλασσίων εγκαταστάσεων της εταιρείας, παρά μόνο έγκριση υπό όρους της 

επανεγκατάστασης των χερσαίων. Όμως το «ακριβές αντίγραφο» της ίδιας απόφασης, 

που βεβαιώνει ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γιώργος Λάμπρου και της οποίας 

έκανε χρήση ο Αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Τσαλικίδης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Σαρωνικού, όπου εισήχθη επίσης για γνωμοδότηση, αναφέρεται σε έγκριση 

μεταφορά των θαλασσίων εγκαταστάσεων (Συνημμένο 2). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όταν ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Δημήτρης Σόφος, έθεσε υπό αμφισβήτηση για το αν η Κοινότητα αποδέχτηκε την με-

ταφορά των θαλασσίων εγκαταστάσεων, ο κ. Τσαλικίδης υπεραμύνθηκε της δήθεν 

«ομόφωνης απόφασης» του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, επιδεικνύο-

ντας  το παραποιημένο πρακτικό που όπως προαναφέραμε φέρει την υπογραφή του κ. 

Λάμπρου. 

Απολύτως υπεύθυνος για την παραποίηση του εγγράφου είναι ο πρώην Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας κ. Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος βεβαιώνει 

το «ακριβές» αντίγραφο, ο Αντιδήμαρχος κ.  Μανώλης Τσαλικίδης ο οποίος έκανε χρή-

ση της παραποιημένης απόφασης και ο γραμματέας υπάλληλος της Κοινότητας, εφόσον 

κατ΄ εντολή του προϊστάμενού του συνέταξε την «απόφαση». Να σημειώσουμε, ότι στις 

επίμονες προσπάθειες του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σόφου, να παραλάβει φωτοτυπίες 

των πρακτικών, ο κ. Γιάννης Μακροδημήτρης και ο κ. Μ. Τσαλικίδης, υποστήριζαν ότι 

επρόκειτο για «λάθος» του υπαλλήλου της Κοινότητας, επιδιώκοντας να μεταφέρουν σε 

αυτόν την αποκλειστική ευθύνη της παραποίησης της απόφασης του Συμβουλίου. 

Η παραποίηση της απόφασης ήταν γνωστή μετά τις δηλώσεις του νυν Προέδρου του 

Κοινοτικού Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας κ. Γιάννη Μακροδημήτρη, ο οποίος ό-

μως, προφανώς για να καλύψει τις ευθύνες των προαναφερθέντων, αρνιόταν πεισματικά 

να παραδώσει το επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών, παρά τις 

συνεχείς προφορικές και έγγραφες αιτήσεις των πέντε δημοτών. 

Η επιβεβαίωση της παραποίησης της απόφασης, έγινε μετά την τοποθέτηση στη συνε-

δρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 29/3/2013, του νυν Αντιπροέδρου του Συμβου-

λίου, κ. Νάσου Παπουτσή, ο οποίος είπε επί λέξει:  

«Με την απόφαση 40/2012, που είχαμε λάβει εδώ, η εισήγηση του κ. Λάμπρου ήτα-

νε, όσο αφορά το Καστελόριζο, ήταν να εισπράττουμε κάποια χρήματα από τις ήδη 

υπάρχουσες χερσαίες εγκαταστάσεις. Πουθενά δεν είχαμε ακούσει για μετεγκατά-

σταση. Ποτέ δεν ακούσαμε για μετεγκατάσταση, Για μετεγκατάσταση, να φύγει από 

τον Πάτροκλο και να έρθει απέναντι σε εμάς  ούτε να το συζητάμε» (απομαγνητοφω-

νημένα πρακτικά).  
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Παρ΄ όλα αυτά, ο επιχειρηματίας, έχοντας εξασφαλίσει, την κατ΄ αρχήν θετική απόφαση 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για επανεγκατάσταση των χερσαίων εγκα-

ταστάσεων, που είχαν καταστραφεί στην πυρκαγιά της 16/6/2012, έσπευσε να εγκατα-

στήσει παρανόμως νέα λυόμενα κτίσματα (συνημμένες φωτογραφίες), θεωρώντας βέ-

βαιο, ότι θα γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματά του, τα οποία όπως αποδεικνύεται 

προωθούσε ο κ. Τσαλικίδης και ο κ. Λάμπρου. 

Πρέπει να κάνουμε την αναγκαία σύνδεση, της προ πενταετίας, αποσιώπησης από τον 

ίδιο τον Τσαλικίδη της πρότασής του, να χωροθετηθεί το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμά-

των του Σαρωνικού στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών Σουνίου. Τότε παρά την υπόδειξη του 

συγκεκριμένου χώρου ως του ιδανικότερου για την χωροθέτηση του ΚΕΛ., εκείνη ακρι-

βώς την χρονιά (2008) ο επιχειρηματίας της «Καστελόριζο – Εμπορική Α.Ε.» εμφανιζό-

ταν ως χορηγός του κ. Τσαλικίδη στις περιβαλλοντικές εκδηλώσεις που οργάνωσε για το 

δήθεν κλείσιμο της παράνομης χωματερής της Παλαιάς Φώκαιας. 

Η σύνδεση των γεγονότων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του κ. Τσαλικί-

δη  και του κ. Λάμπρου, αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση  του ιδιώτη επιχειρηματία, ο 

οποίος δεν είχε τις προϋποθέσεις της νόμιμης μεταφοράς των ιχθυοκαλλιεργειών στις 

ακτές της Παλαιάς Φώκαιας. 

Οι Καταγγέλλοντες 

Σόφος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού, κάτοικος Κουβαρά 
Βρυώνης Αριστοφάνης Πρόεδρος Ομίλου Θυμαριού «Αίολος», κάτοικος Θυμαριού 
Παλαιάς Φώκαιας 
Μενεγάκης Απόστολος Γενικός Γραμματέας Ομίλου Θυμαριού «Αίολος», κάτοικος 
Καταφυγιού Παλαιάς Φώκαιας  
Χασάπης Κωνσταντίνος, Δημότης Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, κάτοικος 
Παλαιάς Φώκαιας 
Φραγκόπουλος Άγγελος, Δημότης Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, κάτοικος 
Καταφυγιού Παλαιάς Φώκαιας 
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Συνημμένο 1 
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Συνημμένο 2 
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Φωτογραφίες της περιοχής του 59,5 χιλ. Αθηνών Σουνίου ληφθείσες στις 17/4/2013

 


