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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ:
Διαλύθηκε σκόπιμα με βίαιο
τρόπο με αφορμή την επίθεση
του αντιδημάρχου σε πολίτη, το
Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε η αντιπολίτευση για το
θέμα του εργοστάσιου αεριοποίησης απορριμμάτων που
σχεδιάζει να δημιουργήσει ο κ.
Στεργίου στο Πεντελικό. Με νέο
αίτημά μας ζητάμε να συνεχιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο
που διακόπηκε
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για το
περιβάλλον, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη διαχείριση των
απορριμάτων

Το δάσος Παπαδημητρίου κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο μας από την
αδράνεια του κ. Στεργίου που δε συνέχισε τις προσπάθειες των
προηγουμένων διοικήσεων. Οι πολίτες με τη συμμετοχή τους στην
ενημερωτική εκδήλωση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ διατράνωσαν τη βούλησή τους
να σώσουν το δάσος. Οι πρώην Δήμαρχοι Μελισσίων Γιάννης Μητρόπουλος
και Μανώλης Γραφάκος έθεσαν το ζήτημα ως το μείζον διακύβευμα των
προσεχών εκλογών
Με συμμετοχή πολλών συμπολιτών μας τα στελέχη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, παρουσία και του τ. Δημάρχου Μελισσίων κ. Γιάννη Μητρόπουλου, ενημέρωσαν τους πολίτες για τον κίνδυνο να εκπνεύσει ο
χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος για να προχωρήσει τη
διαδικασία για να περιέλθει το δάσος υπό την ιδιοκτησία και προστασία του Δήμου. Δείτε το video

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για τον Αθλητισμό και
τον Πολιτισμό που προβλέπει μεταξύ άλλων δωρεάν μια πολιτιστική και μια
αθλητική δραστηριότητα για τα παιδιά και μηνιαίο τίμημα 10 ευρώ για όλες
τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου. Παρόντες οι
Χρυσοί Ολυμπιονίκες της χώρας μας Πύρρος Δήμας και Δημοσθένης
Ταμπάκος, καθώς και ο συμπολίτης μας πρ. διεθνής καλαθοσφαιριστής
Δημήτρης Κοκολάκης

H ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με εργαζομένους του Aμαλία Φλέμιγκ

Το Σάββατο 5 Απριλίου παρουσιάστηκε παρουσία πολλών συμπολιτών μας και παρουσία των χρυσών ολυμπιονικών Πύρρου Δήμα,
Δημοσθένη Ταμπάκου και του πρώην διεθνή
καλαθοσφαιριστή και συμπολίτη μας, Δημήτρη Κοκολάκη, το πρόγραμμα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Φιάσκο η απόφαση Στεργίου
εναντίον της αμιγούς κατοικίας

Δείτε το Video

Συνέντευξη Τύπου μετά τη
Δήλωση στήριξης του πρώην
Δημάρχου Μελισσίων κ. Γιάννη
Μητρόπουλου προς τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

Με εισαγγελικές παραγγελίες
ενημερωθήκαμε για την οικτρή
οικονομική κατάσταση του
Δήμου
Ποινική δίωξη κατά του κ. Στεργίου.
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Συνεχίζει να παρανομεί η διοίκηση Στεργίου. Δεν ολοκλήρωσε το Δημοτικό
Συμβούλιο που προκάλεσε η αντιπολίτευση, για την ανάκληση της αίτησης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας αεριοποίησης απορριμμάτων.
Το διέκοψε σκόπιμα χωρίς να πάρει απόφαση και αρνείται να το συνεχίσει.
Η διοίκηση Στεργίου δεν ολοκλήρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο που
προκάλεσε η αντιπολίτευση, για την ανάκληση της αίτησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας αεριοποίησης απορριμμάτων.
Το διέκοψε σκόπιμα χωρίς να πάρει απόφαση και αρνείται να το
συνεχίσει.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της 8/4/2014, ζητήσαμε να ολοκληρωθεί το προηγούμενο συμβούλιο, ώστε απρόσκοπτα και νόμιμα να ξεκινήσει το νέο.
Η διοίκηση Στεργίου αρνήθηκε.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να
λαμβάνετε το ενημερωτικό Email παρακαλούμε δηλώστε το
στο:
info@simpoliteia.gr

Οι εννέα δημοτικοί σύμβουλοι της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ δεν συμμετείχαν στο
παράνομo Δημοτικό Συμβούλιο, κατέθεσαν κείμενο στο ΔΣ και αποχώρησαν.

