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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αρ. Απόφ. 62/2023      

11η Τακτική Συνεδρίαση 
Μεικτή 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Ψήφισµα για την Τραγωδία στα Τέµπη  
 
Στην Κηφισιά σήµερα, την 8η του µηνός Μαρτίου έτους 2023, ηµέρα Τετάρτη, και 
ώρα 18.00µ.µ., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς, συνήλθε σε δηµόσια  
τακτική συνεδρίαση, η οποία έγινε µεικτή (δια ζώσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου και ταυτόχρονα µε 
τηλεδιάσκεψη), κατόπιν της υπ’ αρ.: 9264/03-03-2023 πρόσκλησης της Προέδρου, 
που έγινε κατά τους ορισµούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, γνωστοποιήθηκε 
στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο και κοινοποιήθηκε µε κάθε 
πρόσφορο µέσο τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς συνεδριάζει κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 92-102 του Ν.3463/2006 και 62-71 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν από τα άρθρα 70-75 του Ν. 4555/2018 και σύµφωνα µε: 

- την υπ’αρ. 375/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α’/09-07-2022, 
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, ΦΕΚ 12 Α’/19-01-2023. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ 
 
ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,                  
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ),                   
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ – 
ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο ∆ήµαρχος κ. Γ. Θωµάκος. 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Κηφισιά, 9 Μαρτίου 2023 
Αρ. Πρωτ.: 10146 
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Οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου στην µεικτή 
συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αυλήτης, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Κουρέπης, Κασιµάτη, 
Καραλή, Παπαδηµητρίου, Χιωτάκης, Κεφαλά, ∆ιονυσιώτης, Πάντου, Βάρσος, 
Παπαδόπουλος, Λαχανάς, Τσούλος, Μακρής, Ασυλογιστάκης, Παπάζογλου, Σεβδαλή, 
Πατρινού, Σκορδίλης, Κουρµαδιάς. 
 
Οι απουσιάζοντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µολονότι προσκλήθηκαν νόµιµα, είναι κατά 
την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Βλάχου, Κόκκαλης, Ζαπάντης, Τσιλιγκίρης, 
Κύρλος, Ανδρεαδάκης, Κατσίµπας, Λιανός, Κορογιαννάκη, Καπετανάκη, 
Καραγιαννάκης, Λαµπρινός, Ποντικάκη, Μαρκεσίνης, Κανακάκης, Καλός, Μήλας, 
Καπάτσος, Γκινοσάτη. 
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του             
Ν. 3463/2006, επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 22. 
 
Προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κηφισιάς, Νέας 
Ερυθραίας και Εκάλης, και παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου Κοινότητας Ν. Ερυθραίας κ. Λούµπιας και Εκάλης κ. Σφηκάκης.  
 
Προσήλθαν στη συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του έκτακτου θέµατος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Κόκκαλης, Ανδρεαδάκης, Κορογιαννάκη 
 
Το Σώµα, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 61/2023 απόφασή του, χαρακτηρίζει το έκτακτο 
θέµα, οµόφωνα ως κατεπείγον και δέχεται την συζήτησή του εκτός των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγείται το έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του 
Σώµατος την πρόταση Ψηφίσµατος που κατέθεσαν 20 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την ηµέρα της Συνεδρίασης 08-03-2023, σχετικά µε την 
Τραγωδία στα Τέµπη την 28 Φεβρουαρίου 2023 και το οποίο έχει ως εξής: 
 

«                                      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κηφισιάς: 

Εκφράζει την βαθιά οδύνη και θλίψη των πολιτών της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας 
και της Εκάλης για την αδιανόητη σιδηροδροµική τραγωδία µε τους δεκάδες νεκρούς, 
µεταξύ των οποίων δυστυχώς και πολλών νέων παιδιών. 

Εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους των 
θυµάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυµατισµένους επιβάτες. 

Είναι στιγµές εθνικού πένθους για το ανείπωτο πολύνεκρο δυστύχηµα που στιγµατίζει 
τη κοινωνία µας στην εποχή µας και αποδεικνύει δυστυχώς, τις διαχρονικές 
παθογένειες του Κράτους µας. 

Θεωρεί αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήµατος των 
Τεµπών, την πλήρη απόδοση ευθυνών και την απονοµή δικαιοσύνης τάχιστα. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία 
των Τεµπών θα αποτελούσε ασέβεια προς τους νεκρούς.  

Η πολιτεία έχει µόνο µία επιλογή σήµερα: Όλα στο φως!  
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Και για την επόµενη ηµέρα το Κράτος πρέπει να µεταρρυθµιστεί, να ξεκαθαρίσει 
αρµοδιότητες και ευθύνες των φορέων, να αποτάξει πελατειακές σχέσεις και 
συντεχνιακά συµφέροντα, να στηρίξει µε δηµόσιες πολιτικές τον εκσυγχρονισµό και 
την αναβάθµιση των µεταφορών και του σιδηροδροµικού δικτύου για να αισθάνονται 
και να είναι οι πολίτες ασφαλείς. 

Μόνο έτσι θα κάνει η πολιτεία το χρέος της ώστε να µην ξαναζήσουµε ποτέ στην 
Ελλάδα µια τέτοια πολύνεκρη τραγωδία. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης : 
∆ηµήτρης Ανδρεαδάκης, Βασίλης Βάρσος, Γιάννης ∆ιονυσιώτης, 
Χρήστος Καλός, Παναγιώτης Κανακάκης, Ανθούλα Καπετανάκη, 
Βασίλης Καραγιαννάκης,Γιώργος Κατσίµπας,Μαρία Κεφαλά Σαµαλτάνη,  
 Άννα Κορογιαννάκη, Στάθης Κύρλος, ∆ηµήτρης Λιανός, Σοφία Πάντου, 
Αγγελική Παπάζογλου, Σάντυ Πατρινού ντελ΄Τόρο, Νίκη Ποντικάκη, Μαρία Σεβδαλή, 
Κώστας Τσιλιγκίρης, Γιώργος Τσούλος, Νίκος Χιωτάκης. 

                                                                                                                    » 
 
Στο σηµείο αυτό ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της «Μένανδρος Α.Ε.» κ. 
Παντελεάκης προτείνει να προστεθεί στο κείµενο του Ψηφίσµατος «πέραν της 
αυτονόητης, πλήρους διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήµατος των Τεµπών, της 
πλήρους απόδοσης ευθυνών και της απονοµής δικαιοσύνης τάχιστα» και η 
αναγκαιότητα για πλήρη οικονοµικό έλεγχο.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και µετά από διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσηµα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά,  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

την έκδοση του κάτωθι ψηφίσµατος 
                   για την τραγωδία στα Τέµπη σύµφωνα µε τo οποίο:             
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κηφισιάς: 

Εκφράζει την βαθιά οδύνη και θλίψη των πολιτών της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας 
και της Εκάλης για την αδιανόητη σιδηροδροµική τραγωδία µε τους δεκάδες νεκρούς, 
µεταξύ των οποίων δυστυχώς και πολλών νέων παιδιών. 

Εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους των 
θυµάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυµατισµένους επιβάτες. 

Είναι στιγµές εθνικού πένθους για το ανείπωτο πολύνεκρο δυστύχηµα που στιγµατίζει 
τη κοινωνία µας στην εποχή µας και αποδεικνύει δυστυχώς, τις διαχρονικές 
παθογένειες του Κράτους µας. 

Θεωρεί αυτονόητη την πλήρη, διοικητική και οικονοµική διερεύνηση των αιτιών του 
δυστυχήµατος των Τεµπών, την πλήρη απόδοση ευθυνών, την απονοµή δικαιοσύνης 
τάχιστα και τον πλήρη οικονοµικό έλεγχο.  
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Οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία 
των Τεµπών θα αποτελούσε ασέβεια προς τους νεκρούς.  

Η πολιτεία έχει µόνο µία επιλογή σήµερα: Όλα στο φως!  

Και για την επόµενη ηµέρα το Κράτος πρέπει να µεταρρυθµιστεί, να ξεκαθαρίσει 
αρµοδιότητες και ευθύνες των φορέων, να αποτάξει πελατειακές σχέσεις και 
συντεχνιακά συµφέροντα, να στηρίξει µε δηµόσιες πολιτικές τον εκσυγχρονισµό και 
την αναβάθµιση των µεταφορών και του σιδηροδροµικού δικτύου για να αισθάνονται 
και να είναι οι πολίτες ασφαλείς. 

Μόνο έτσι θα κάνει η πολιτεία το χρέος της ώστε να µην ξαναζήσουµε ποτέ στην 
Ελλάδα µια τέτοια πολύνεκρη τραγωδία. 

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 62/2023.    
 
    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΜΑΛΙΑ    Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, 
 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ      Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,  
                                 Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, 
                                 ∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ι. ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ,  
                                 Σ. ΠΑΝΤΟΥ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, 
                                 Χ. ΛΑΧΑΝΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΚΡΗΣ, Κ. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ, 
                                 Α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μ. ΣΕΒ∆ΑΛΗ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ-ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, 
                                 Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ.  
 
  
 
 
Πίνακας Αποδεκτών ∆ήµου Κηφισιάς (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο): 
 
ΠΡΟΣ  
1. Γρ. ∆ηµάρχου  
2. Γρ. Τύπου 
3. Επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων 
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