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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΔΜΑ: «Γιεσκρινήζεις ζτεηικά με δεληίο ηύποσ ηοσ Κοσ Μασράκη»
Σηηο 05/12/2016 εθδόζεθε δειηίν ηύπνπ από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ν Γήκνο ζηνπο
Πνιίηεο» κε επηθεθαιή ηνλ Κν Λάδαξν Μαπξάθε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ζε «ςεύδε» γηα ηελ
θεξαία ζην Γήιεζη δηόηη όπσο ηζρπξίδεηαη ε πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κνπ Β. Πεξγάιηα γηα
πξνζθπγή ζε έλδηθα κέζα δελ ςεθίζηεθε θαη θαθώο ηελ επηθαιείηαη.
Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, ε απόθαζε 275/2016 (αξ. πξ. 17847/30/11-2016) –
ηελ νπνία θαη ζαο επηζπλάπηνπκε – ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ομόθωνη
απόθαζε, κεηαμύ άιισλ, ηεο πξνζθπγήο ησλ λνκηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ ζε έλδηθα κέζα θαη
ηεο εμάληιεζεο όισλ ησλ λόκηκσλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ιεηηνπξγήζεη ε θεξαία. Η
πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ
ζέζε «Παιαηνρώξη ή δξόκνο Σαιεζίνπ» ζηελ νδό Αξηέκηδνο ζην Γήιεζη θαηαηέζεθε θαη ην
αίηεκα ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ζα εθδηθαζηεί ηελ Πέκπηε 8 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 12.00.
Σε πξνεγνύκελν δειηίν ηύπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά «Δλ όςεη ηεο εθδίθαζεο ηνπ
αηηήκαηνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηελ Πέκπηε ζηηο 8/12/2016,
αναβάλλεηαι ε πξνγξακκαηηζζείζα ζπλάληεζε ηεο Τξίηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2016 ζην ζεκείν ηεο
θεξαίαο, εν αναμονή έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη εμάληιεζεο ησλ νξίσλ ηεο λνκηκόηεηαο πνπ
νθείιεη λα ηεξεί ν Γήκνο. Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο πηζηόο ζηηο δεζκεύζεηο ηνπ, θαιεί ηνπο δεκόηεο
ηελ Γεπηέξα 12 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 10.00 π.κ. ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο θεξαίαο
πξνθεηκέλνπ λα επαλεθηηκεζεί ε θαηάζηαζε θαη λα πξνβνύκε ζε πεξαηηέξσ θηλεηνπνηήζεηο.»
Ο ίδηνο ν Γήκαξρνο ζα παξαζηεί ζηελ εθδίθαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο
ηελ Πέκπηε 8 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ζα ζηαζεί αξσγόο ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κελ
ιεηηνπξγήζεη ε θεξαία ζην Γήιεζη.
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