
 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΣΑΚΟΥ  
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Έτος ίδρυσης 2003 
 Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15 (εντός Β΄ ΚΑΠΗ), Τηλ.2106543383, Fax: 2106543173, www.otsakos.gr 

 
        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΣΑΚΟΥ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ 
34ΧΡΟΝΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 0.Τ.118 ΜΕ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.  
 
Το Δ.Σ.,του Συλλόγου κατοίκων Τσακού,πραγματοποίησε την προγραμματισμένη 
συνάντηση  για την διεκδίκηση του Ο.Τ.118,την Παρασκευή 24/1/2020 στις 7 
μμ.,στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ευρεία συμμετοχή. 
 
Στην Συνάντηση παραβρέθηκαν:Ο γενικός Γραμματέας του Δήμου,κ.Κύρκος,ως 
εκπρόσωπος του Δημάρχου,ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του,όπως και όλοι οι 
εκλεγμένοι στον Τσακό δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του.Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι ήταν τυχαίο και όχι εσκεμμένο εκ μέρους τους,επειδή υποτίμησαν την 
σοβαρότητα του θέματος της απόκτησης του Ο.Τ.118. 
 Η κ.Αλέκα Παλαμάρη,ως καθ’ύλη αρμόδια υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου. 
Ο Επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος,κ.Γιάννης 
Σταθόπουλος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης¨Νέα Αρχή»,κ.Γιώργος Οικονόμου 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»κ.Γιάννης Μυλωνάκης 
Ο Αντιπεριφεριάρχης και πρώην Δήμαρχος της πόλης κ.Βασίλης Γιαννακόπουλος 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι από τον Τσακό:Κώστας Κρητικίδης από τους 
¨ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ,η κ.Τερψιχόρη Γκιόκα από την «ΝΙΚΗ» και ο κ.Σωτήρης 
Παπαμιχαήλ από την «ΝΙΚΗ». 
Η κ.Ελισάβετ Πετσατώση,πρώην Αντιδήμαρχος Τεχκικών Υπηρεσιώνκαι πρώην 
δημοτική σύμβουλος 
Από την ‘Ενωση και τα σχολεία της περιοχής του Τσακού:Η κ.Μαρία Ξυνογαλά,η 
Πρόεδρος της ‘Ενωσης γονέων και κηδεμόνων και Πρόεδρος γονέων κηδεμόνων του 
4ου Λυκείου. 
Η Πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού σχολείου,σχολείου όμορου με 
το Ο.Τ.118,κ.Αλκμήνη Ριζοπούλου 
Ο Πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου κ.Γ.Ρήγος και το μέλος του 
Δ.Σ.,γονέων και κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού κ.Κώστας Βουτσιλάκος. 
Από την μεριά του συλλόγου ήταν σύσσωμο το νεοκλεγέν Δ.Σ.,η Πρόεδρος της 
ελεγκτικής επιτροπής,κ.’Αννα Γεωργίου καθώς  και το μέλος του Συλλόγου και 
Τεχνική Σϋμβουλος  κ.Ευτυχία Μαστραποστόλη,με εθελοντική προσφορά. 
Παραβρέθηκαν και κάτοικοι της περιοχής. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παραβρέθηκαν σε αυτή την συνάντηση 
καθώς και τον κ.Ανδρέα Γκιζιώτη,επικεφαλή της Δημοτικής παράταξης  «ΛαΙκή 
Συσπείρωση» για την βοήθεια του στην συλλογή στοιχείων του φακέλου του 
Ο.Τ.118. 
.Αυτή η συμμετοχή δείχνει και το ενδιαφέρον που εγείρει η υπόθεση ενός μείζωνος 
θέματος,όπως είναι η απόκτηση του Ο.Τ.118,προς όφελος των κατοίκων και που 
εκκρεμεί για τουλάχιστον 34χρόνια. 
Από την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του Δήμου,που δήλωσε ότι εκπροσωπεί 
τον Δήμαρχο,είναι ότι η πολιτική βούληση του Δημάρχου είναι θετική για την 
απόκτηση του οικοπέδου. 



Όλοι οι συμμετέχοντες επικεφαλής των παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι που 
ήταν παρόντες,με την σειρά που τους αναφέρουμε,στην ομιλία τους δήλωσαν και 
από την δική τους πλευρά  ότι η βούληση τους είναι η απόκτηση του οικοπέδου. 
Οι εκπρόσωποι των σχολείων ,αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα της απόκτησης του 
οικοπέδου,ως ελεύθερου χώρου για να ανασαίνει το διπλανό 3ο δημοτικό και 11ο 
νηπιαγωγείο και για να παραδώσουμε στα παιδιά μας πράσινο και όχι τσιμέντο. 
Έγιναν εκτενείς αναφορές για τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις όλων αυτών των 
χρόνων από όλες τις δημοτικές αρχές ,με αποτέλεσμα να σέρνεται και να κινδυνεύει 
η απόκτηση του Ο.Τ.118. 
Επίσης,έγιναν αναφορές σε τεχνικά και νομικά θέματα από όλους τους ομιλητές. 
ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ της χθεσινής συνάντησης,ήταν θετικό με την 
εκφρασμένη δήλωση ότι η πολιτική βούληση όλων των συμμετεχόντων και 
πρωτίστως του ΔΗΜΑΡΧΟΥ δια στόματος του Γενικού Γραμματέα,είναι η 
απόκτηση του Ο.Τ.118, με την εξής πρόταση να επικρατεί: 
Ο Δήμαρχος να έρθει σε  επικοινωνία  και σε συνάντηση με τους οικοπεδούχους και 
τους εκπροσώπους τους,το συντομώτερο δυνατόν. 
Στην δεύτερη συνάντηση που θα ζητήσει ο Σύλλογος με την συμμετοχή όλων και 
πάλι των παρατάξεων και φορέων να γνωστοποηθούν τα αποτελέσματα αυτής της 
συνάντησης και να καθοριστεί η περαιτέρω δράση  και διεκδίκηση. 
 

                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
            
Ο  Πρόεδρος                                                           Η   Γραμματέας 
 
Π.Πανουτσακόπουλος                                      Ιωάννα   Κουτσουρά  


