
 
 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

Η Λαϊθή πζπείξωζε Αγίνπ Δεκεηξίνπ έρεη θαηαζέζεη από ηηο 6/7/2022 αίηεκα πξνο 

ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ γηα ζύγθιεζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ην Ρέκα ηεο Πηθξνδάθλεο. Κνηλνπνηήζακε ην αίηεκα απηό πξνο ΟΛΕ 

ηηο παξαηάμεηο θαη ΟΛΟΤ ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. 

πγθεθξηκέλα, θαιέζακε λα ζπλεδξηάζεη άκεζα ην Δ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, κε ζέκα: 

«ΤΖΗΣΗΗ γηα ην Ρέκα ηεο Πηθξνδάθλεο, γηα ηελ αληηπεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ 
αθνινπζεί ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κέζω ηωλ έξγωλ πνπ είλαη ζε εμέιημε ζε απηό θαη 
όζωλ πξνβιέπνληαη από ηε ζρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεωλ (θαη ηε 
ζρεηηθή ΑΕΠΟ), θαζώο θαη γηα ηελ επηθύξωζε θαζνξηζκνύ ηωλ νξηνγξακκώλ ηνπ 
όπωο πξνβιέπεη ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα πνπ δεκνζηεύηεθε ζε ΦΕΚ (409Δ /17-6-
2022), θαη ΑΠΟΦΑΗ γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν Δήκνο θαη ην 
Δεκνηηθό πκβνύιην ην επόκελν δηάζηεκα ώζηε λα αληηκεηωπηζηνύλ όια ηα 
παξαπάλω». 

Όκωο, αληί γηα ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Δήκαξρνο θαιεί ζε 
ζπλάληεζε ηνπο επηθεθαιήο ηωλ παξαηάμεωλ, ηελ Πέκπηε 14/7/2022. Η ηαθηηθή 
«ζηξίβεηλ δηα ηνπ αξξαβώλνο», πνπ αθνινπζεί ε Δεκνηηθή Αξρή δελ ζα πεξάζεη. 

Η Λαϊθή πζπείξωζε Αγίνπ Δεκεηξίνπ δε ζα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ ηε 
ζπλάληεζε-θνξνϊδία. 

Έρνπκε πείξα από ηελ πξνεγνύκελε ζπλάληεζε κε ηνπο επηθεθαιήο ηωλ 
παξαηάμεωλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5/5/2022, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ην 
«Δίθηπν Πνιηηώλ γηα ηελ δηάζωζε ηνπ Ρέκαηνο Πηθξνδάθλεο», ε νπνία δελ είρε 
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ. Από ηόηε έωο ζήκεξα, παξόιν πνπ είρακε θαιέζεη λα γίλεη 
ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα λα ζπδεηεζεί ωο μερωξηζηό ζέκα ην Ρέκα 
ηεο Πηθξνδάθλεο, θηάζακε ζηνλ Θνύιην, κε ηηο εμειίμεηο λα «ηξέρνπλ». 

Σώξα είλαη ώξα λα πάξνπλ ζέζε ΟΛΕ νη παξαηάμεηο θαη ΟΛΟΘ νη δεκνηηθνί 
ζύκβνπινη! Δεκόζηα! ε ΔΘΑ ΖΩΗ ζπλεδξίαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 
ζα είλαη αλνηρηή πξνο θάζε δεκόηε, θάηνηθν θαη ελδηαθεξόκελν. Εθεί, ε θάζε 
παξάηαμε θαη ν θάζε ζύκβνπινο λα ηνπνζεηεζεί, λα θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο 
πνπ έρεη, εθεί λα παξζεί αγωληζηηθή ΑΠΟΦΑΗ από ην Δεκνηηθό πκβνύιην 
ώζηε λα πξνζηαηεύζνπκε ην Ρέκα ηεο Πηθξνδάθλεο θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ 
λα πξνζηαηεύζεη εκάο! 

Καινύκε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ, λα ζπγθαιέζεη Δ κε ην ζέκα πνπ έρνπκε 
αηηεζεί, ρωξίο άιιεο αλαβνιέο, ηελ Σεηάξηε 20/7/2022, όπωο ανεπίσημα 
δεζκεύηεθε ε Δήκαξρνο λα γίλεη –κέζα από e-mail πξνο ηνπο επηθεθαιήο ηωλ 
ζπλδπαζκώλ-. ε απηό ην Δ θαινύκε ηνλ Πξόεδξν λα ζέζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
ην παξαπάλω ζέκα, ρωξίο λα πξνεγνύληαη (ή αθόκε θαη λα αθνινπζνύλ) δεθάδεο 
άιια ζέκαηα, όπωο καο έρνπλ ζπλεζίζεη, ππνβαζκίδνληαο έηζη ηε ζπδήηεζε, ηνλ 
πνιηηηθό δηάινγν αιιά θαη ηνλ απνθαζηζηηθό ραξαθηήξα πνπ έρεη ην Δεκνηηθό 
πκβνύιην ωο εθιεγκέλν όξγαλν δηνίθεζεο από ηνπο πνιίηεο ηνπ Δήκνπ Αγίνπ 
Δεκεηξίνπ. 
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