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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάνηεζε ηες Προέδροσ ηοσ Γεμοηικού Σσμβοσλίοσ Κας Βανέζζας 

Μασροειδή ζε δεμοζιεύμαηα ηοσ πρώεν Γεμάρτοσ κ. Μαρινάκε για 

ηο δήηεμα ηων παραπόνων ηοσ κ. Νίκοσ Σηραηοσδάκε 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κα Βαλέζζα Μαπξνεηδή ζε 

απάληεζε δεκνζηεπκάηωλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν γηα ηα δήζελ παξάπνλα ηνπ Γωξεηή θ. 

Νίθνπ Σηξαηνπδάθε από ηνλ αξρεγό ηεο Αμηωκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο πξώελ 

Γήκαξρν θ. Γηάλλε Μαξηλάθε απαληά κε ηα εμήο: 

« Ο πξώελ Γήκαξρνο επηκέλεη λα ζπληεξεί έλα δήηεκα πνπ δελ πθίζηαηαη 

αθνύ εγώ ε ίδηα κίιεζα ηειεθωληθώο κε ηνλ θ. Σηξαηνπδάθε ν νπνίνο κάιηζηα κε 

επραξίζηεζε γηα ην πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο πνπ ηνπ έζηεηια ωο απάληεζε ζηελ 

δηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ην Γήκν καο κε αξηζκ. Πξωη: 7304 θαη εκεξνκελία 

28.4.2017.  

Έλα δήηεκα πνπ έρεη δηεπζεηεζεί πιήξωο θαη δελ ππάξρεη ιόγνο λα απαζρνιεί 

ηε δεκνζηόηεηα ν θ. Μαξηλάθεο επηηίζεηαη πξνζωπηθά γηα επλόεηνπο ιόγνπο.  

Γελ ζεωξώ ζθόπηκν λα απαληήζω ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ αιιά γηα πιήξε θαη 

ζαθή ελεκέξωζε ηεο θνηλήο γλώκεο, δίλω ζηελ δεκνζηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

επηζηνιήο κνπ πνπ έζηεηια ζηνλ θ. Σηξαηνπδάθε ζηηο 4 Μαϊνπ 2017. 

« Αμηόηηκε θ. Ν. Σηξαηνπδάθε  

Σε απάληεζε ηεο 7304/28-4-2017 επηζηνιήο ζαο πξνο ηνλ Γήκν καο, ζαο 

γλωξίδνπκε όηη: 

Τν ζέκα θαη ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξεζηε έρνπλ απαζρνιήζεη , όπωο 

γλωξίδεηε, ηόζν ηελ παξνύζα Γεκνηηθή Αξρή πξηλ 2,5 ρξόληα, όζν θαη ηελ 

πξνεγνύκελε πξηλ πεξίπνπ 3 ρξόληα.  

  Έρνπλ δνζεί εθαηέξωζελ ηειηθέο εμεγήζεηο θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ θξίλνπκε 

ζθόπηκν λα επαλέιζνπκε ζην ίδην ζέκα  θαη ζηα ίδηα γεγνλόηα γηα άιιε κία θνξά.  

 
Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο 

& Γεκνζίωλ Σρέζεωλ                                  

 



  Σαο δηαβεβαηώλνπκε θαη δηα ηεο παξνύζεο όηη ηα ζπδεηεζέληα, 

απνθαζηζκέλα, θαη ζπκθωλεζέληα ηζρύνπλ, όπωο έρνπλ δεζκεπηεί ν θ. Γήκαξρνο θαη 

νη ππεύζπλνη ηνπ Σηξαηνπδάθεηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ.  

 Καηά ζπλέπεηα νπδείο ιόγνο ππάξρεη λα αλαγλωζζεί ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ε 

επηζηνιή ζαο, πνπ αθνξά ηα παιηά γεγνλόηα , γηα νπνηαδήπνηε ζθνπηκόηεηα.  

 Σε θάζε πεξίπηωζε ην γξαθείν ζαο ζην Σηξαηνπδάθεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

είλαη, όπωο γλωξίδεηε από αλέθαζελ ζηελ δηάζεζή ζαο, πξάγκα εμ’ άιινπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Σπκβόιαην Γωξεάο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ.  

  Γηα νπνηαδήπνηε λέα πξόηαζή ζαο ή επηζπκία ζαο , κε ραξά ζα ζαο δερηνύκε 

ηόζνλ εγώ όζν θαη ν θ. Γήκαξρνο λα ηελ ζπδεηήζνπκε θαη λα ηελ ηθαλνπνηήζνπκε 

κέζα ζην πιαίζην ηεο άξηζηεο δηάζεζεο θαη εθηίκεζεο πνπ έρνπκε ζην πξόζωπό ζαο.  

Με εκτίμηςη 
Βαςιλική Μαυροιειδή 
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