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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 
                                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  91/2017 
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης (τακτικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
έτους 2017 

 

ΘΕΜΑ:  Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμαρχο κ.λ.π. του Δήμου Νέας 

              Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με αφορμή την όξυνση των 

              φαινομένων βίας 

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, 
ημέρα Tρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια (τακτική)  συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 7271/24-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβούλου , κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Παρόντος του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη  και παρούσης της  υπαλλήλου του 
Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν  
τριάντα δύο (32) μέλη και απόντα εννέα (9), ονομαστικά οι : 
 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1.     ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 1.  ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    2.     ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2.  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

    3.     ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.  ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
    4.     ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ 4.  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
    5.     ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
    6.     ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6.  ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
    7.     ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ 7.  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
    8.     ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.  ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
    9.     ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  10.     ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  11.     ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
  12.     ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
  13.     ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  14.     ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  

  15.     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  

  16.     ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
   17.    ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
  18.     ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ  

  19.     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν 
νόμιμα    20.    ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

   21.    ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 
   22.    ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   23.    ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

   24.    ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  

   25.    ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

   26.    ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
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   27.    ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  κ. ΝΙΚΟΥ 
ΣΑΡΑΝΤΗ    28.    ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ 

   29.    ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 

   30.    ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

   31.    ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

   32.   ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων κ. 
Παπακώστας Ευθύμιος, ενώ είναι απούσα η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού κ. Ζάγκα 
Ελένη. Μετά το 11ο θέμα της Η.Δ. αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Ζαζόπουλος. Μετά το 31ο θέμα της Η.Δ. 
αποχώρησε η Δ.Σ. κ. Νίκα. 

 
 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 5ης (τακτικής)   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2017  και  εισηγήθηκε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματος (ως κατεπείγον),  που  αφορά:  Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμαρχο 

κ.λ.π. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με αφορμή την όξυνση των 
φαινομένων βίας. 
 
Ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της παράταξης: “Αλληλεγγύη”, ο οποίος διάβασε 
στο σώμα το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους 
και τους εργαζόμενους στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, το οποίο αναγράφει τα 
εξής: 
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εκφράζει τη συμπαράστασή 
του στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους εργαζόμενους στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, με αφορμή την όξυνση των φαινομένων βίας και τραμπουκισμών σε 
βάρος τους, το τελευταίο διάστημα. 
Το κλίμα βίας και τρομοκρατίας που έχει επιβληθεί στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας, στρέφεται όχι μόνο ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο Δήμαρχο και στη θέληση 
των πολιτών, αλλά και ενάντια στην Αυτοδιοίκηση γενικά και στη δυνατότητά της να εκφράζει και 
να καθορίζει με τις αποφάσεις της το μέλλον και την ποιότητα ζωής των πόλεων που ζούμε. 
Αυτές οι τραμπούκικες επιθέσεις μιας μικρής μειοψηφίας, δεν έχουν σχέση με την ιστορία της 
Α.Ε.Κ. και το ήθος των φίλων της. Το γήπεδο της Α.Ε.Κ. μπορεί να κατασκευαστεί στη φυσική 
του έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην Πόλη. 
Η προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμού των αιρετών της αυτοδιοίκησης, δεν θα περάσει. 
Καλούμε την κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, 
προκειμένου να αποκατασταθεί κλίμα ομαλότητας στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας”. 
  

 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να πάρει σχετική απόφαση.  

   
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

    αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 μετά από   
    διαλογική συζήτηση,  
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία   
        

          Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα  συμπαράστασης στον Δήμαρχο κ.λ.π. του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με αφορμή την όξυνση των 

φαινομένων βίας , όπως διαμορφώθηκε : 
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“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εκφράζει τη συμπαράστασή 
του στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους εργαζόμενους στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με αφορμή την όξυνση των φαινομένων βίας και 
τραμπουκισμών σε βάρος τους, το τελευταίο διάστημα. 
Το κλίμα βίας και τρομοκρατίας που έχει επιβληθεί στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στρέφεται όχι μόνο ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο Δήμαρχο και στη θέληση 
των πολιτών, αλλά και ενάντια στην Αυτοδιοίκηση γενικά και στη δυνατότητά της να εκφράζει και 
να καθορίζει με τις αποφάσεις της το μέλλον και την ποιότητα ζωής των πόλεων που ζούμε. 
Αυτές οι τραμπούκικες επιθέσεις μιας μικρής μειοψηφίας, δεν έχουν σχέση με την ιστορία της 
Α.Ε.Κ. και το ήθος των φίλων της. Το γήπεδο της Α.Ε.Κ. μπορεί να κατασκευαστεί στη φυσική 
του έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην Πόλη. 
Η προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμού των αιρετών της αυτοδιοίκησης, δεν θα περάσει. 
Καλούμε την κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, 
προκειμένου να αποκατασταθεί κλίμα ομαλότητας στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τους Νόμους και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
Μειοψηφούν οι Δ.Σ. της παράταξης: “΄Μαζί ΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και 
Δημιουργίας” κ.κ. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος και Μαξούρας Θεόδωρος. Η Δ.Σ. της ίδιας παράταξης κ. 
Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία ψηφίζει λευκό. 
Επίσης μειοψηφούν οι Δ.Σ. της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Καλτέκη Ευθ.και Σκολαρίκος Θ. 

 

            Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
                Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  91/2017. 
 
                Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                        
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                     
 


