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Με εισαγγελικές παραγγελίες 

ενημερωθήκαμε για την οικτρή 

οικονομική κατάσταση του 

Δήμου 

Αγιασμός και εγκαίνια στο 

Εκλογικό Κέντρο της 

Συμπολιτείας 

Ο κ. Στεργίου διώκεται για παράβαση καθήκοντος και απιστία στην 
Υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση και ο Δήμος πληρώνει τους δικηγόρους 

του! 

Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγραφεί η απαίτηση Στεργίου για ανάθεση 

σε δικηγόρο που θα πληρώνει ο Δήμος, των προσωπικών υποθέσεων 

του ιδίου και του πρώην αντιδημάρχου του! 

Συγκεκριμένα με εισήγηση Δημάρχου, η οικονομική επιτροπή 

αποφάσισε να αναθέσει σε δικηγόρους την υπεράσπιση του ιδίου για 

τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και απιστίας στην υπηρεσία κατ εξακολούθηση, 

που παραπέμπεται , καθώς και την υπεράσπιση του συνεργάτη του πρώην Αντιδημάρχου 

Πεντέλης και Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Μωραίτη, ο οποίος κατηγορείται 

για παράνομη υλοτομία! 

Ποινική δίωξη κατά του κ. 

Στεργίου. Η Εισαγγελία Εφετών 

τον εγκαλεί, γιατί δήλωνε την 

καθαρίστρια κουνιάδα του ως 

διοικητική υπάλληλο 

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

O κ. Γιάννης Μητρόπουλος, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος Μελισσίων 

για 20 χρόνια (1983-1998 και 2003-2006) και επιτέλεσε ιδιαίτερα 

σημαντικό έργο για την πόλη εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση 

στήριξης του Συνδυασμού ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ 

Ιωάννη Μητρόπουλου, τ. Δημάρχου Μελισσίων 

            Οι επικείμενες δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε πρωτόγνωρο 

πολιτικό τοπίο. Η υποχώρηση της επιρροής των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας και η 

απαγκίστρωση πολλών υποψήφιων Δημάρχων απ’ αυτά, η ρευστότητα που παρατηρείται στα 

πολιτικά πράγματα σε συνδυασμό με το δύσκολο οικονομικό τοπίο δίνουν τη δυνατότητα 

εμφάνισης δημοτικών συνδυασμών συγκροτούμενων από ετερόκλητες 

δυνάμεις και πρόσωπα. 

Ο Μανώλης Γραφάκος στο 

κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του 

Kontra Channel - 6.3.2014  

Απαξιωτική απάντηση του 

Δήμου στη Διοργάνωση 

Τουρνουά Judo 

Η Συμπολιτεία συνυπέγραψε αίτημα 14 δημοτικών συμβούλων για 
σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη μη πραγματοποίηση 

του εργοστασίου αεριοποίησης απορριμμάτων που δρομολογεί ο κ. 
Στεργίου στη Νέα Πεντέλη 

Οι οκτώ Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, συνυπέγραψαν μαζί με τις παρατάξεις 

Πεντέλη εν Δράσει και Λαϊκή Συσπείρωση, καθώς και τους ανεξάρτητους δημοτικούς 

συμβούλους κ. Λεωνίδα Λάζο, Καλαποθαράκο Χρήστο και Γιαμουγιάννη Γραμματική, αίτημα 

για για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη μη πραγματοποίηση του 

εργοστασίου αεριοποίησης απορριμμάτων που δρομολογεί ο κ. Στεργίου στη 

Νέα Πεντέλη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Συνέντευξη Τύπου 24/3 – 19:30 

Σας καλούμε τη Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 7.30μμ στο εκλογικό γραφείο 

της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου 36 Μελίσσια, σε Συνέντευξη 

Τύπου που θα δώσει ο επικεφαλής και μέλη της πολιτικής γραμματείας 

της Συμπολιτείας με θέματα: 

 

1. Στήριξη του πρώην Δημάρχου Μελισσίων Γιάννη Μητρόπουλου, στη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

2. Ανακοίνωση νέων εκλογικών συνεργασιών 

3. Πορεία προς τις δημοτικές εκλογές 

Η ανεπάρκεια και ανικανότητα 

της διοίκησης Στεργίου 

«κατάφερε» να διαλύσει τη 

χορωδία Μελισσίων. Καλούμε 

τους χορωδούς να μην 

απογοητεύονται. Η 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ θα δημιουργήσει 

άμεσα τη χορωδία Μελισσίων 

διατηρώντας τον ίδιο ικανό 

μαέστρο 
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