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Α̟οδέκτες ̟ρος Ενέργεια:     
  

Οριζόµενοι 
 
Α̟οδέκτες ̟ρος Κοινο̟οίηση: 
 

1) Αντιδήµαρχοι 
2) Οργανικές µονάδες του ∆ήµου 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Τρο̟ο̟οίηση των υ̟΄ αριθ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 

1761/73569/16-9-2014 α̟οφάσεων ∆ηµάρχου. 

 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 

 

Έχοντας υ̟όψη : 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 ̟αρ. 1, 59, 62 και 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 

τεύχος Α΄).  

2. Την υ̟’ αριθ. 1655/69044/01-09-2014 α̟όφασή µας µε την ο̟οία ορίσαµε τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο κ. Αναστάσιο Χίο του Θεοδώρου ως Αντιδήµαρχο, µε τις αρµοδιότητες ̟ου 

αναφέρονται στην α̟όφαση αυτή.  

3. Την υ̟’ αριθ. 1894/78689/3-10-2014 συµ̟ληρωµατική α̟όφαση της υ̟’ αριθ. 

1655/69044/01-09-2014 α̟όφασής µας, µε την ο̟οία µεταβιβάσαµε στον κ. Αναστάσιο Χίο 

του Θεοδώρου την άσκηση των αρµοδιοτήτων ̟ου αναφέρονται στην α̟όφαση αυτή.  

4. Την υ̟’ αριθ. 1761/73569/16-9-2014 α̟όφασή µας στην ο̟οία ορίζεται η αντιµισθία του κ. 

Αναστάσιου Χίου του Θεοδώρου.  

5.  Την υ̟΄αριθ. 876/35521/6-6-2016 α̟όφασή µας ανάκλησης Αντιδηµάρχου και α̟αλλαγής 

α̟ό τα καθήκοντά του 
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6. Την υ̟’ αριθ. 58939/22663/8-8-2016 α̟όφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής, ̟ου ̟εριήλθε στο ∆ήµο στις 22-8-2016 (Α.Π. 50366/22-

8-2016, ακύρωσης της ανωτέρω υ̟΄ αριθ. 876/35521/6-6-2016 α̟όφασης ∆ηµάρχου µε την 

αιτιολογία ότι στην α̟όφαση αυτή δεν αναφέρονται τα ̟ραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου 

αφορούν το ε̟ί̟εδο εκτέλεσης των καθηκόντων του 

7.  Την υ̟’ αριθ. 1050/50658/23-8-2016 α̟όφασή µας ̟ερί ε̟αναφοράς σε ισχύ των υ̟’ αριθ 

1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 1761/73569/16-9-2014  α̟οφάσεων 

∆ηµάρχου 

8. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 50580/23-8-2016 αίτηση του Αναστάσιου Χίου ̟ρος τον ∆ήµαρχο 

Αχαρνών 

9. Την α̟ό 5-5-2016 εξώδικη δήλωση - ̟ρόσκληση του Αντιδηµάρχου Αναστασίου Χϊου ̟ρος 

τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 

10. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 12/29-2-2016 ε̟ιστολή του Αντιδηµάρχου  Παιδείας, 

Αθλητισµού, Πολιτισµού και Νέας Γενιάς κ. Το̟αλίδη Ευσταθίου 

11. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 38/26-5-2016 ε̟ιστολή του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 

κ. Πολυµενέα Παναγιώτη  

12. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 20/29-3-2016 ε̟ιστολή του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος κ. 

Συρινίδη Θεόδωρου 

13. Την µε αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 21/30-3-2016 αναφορά της Προέδρου του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων κας Χρύσας ∆ουρίδα 

14, 15,16. Τις υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 10/18-2-2016, ΕΜΠ 13/11-3-2016, ΕΜΠ 37/17-5-2016 

ε̟ιστολές του Προέδρου της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ∆ηµοτικό Ν.Π.∆.∆., κ. 

∆ασκαλάκη Γεωργίου,    

17. Την υ̟’ αριθ .410-411/18-12-2015 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  

18. Την υ̟’ αριθ. 54/5-4-2016 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  

19. Το φύλλο το̟ικής εφηµερίδας «ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ» τεύχος 110, Μάιος 2016, στο ο̟οίο 

δηµοσιεύεται άρθρο του Αν. Χίου.  

και ότι : 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 ̟αρ. 1 του Ν. 3852/2010 ο ∆ήµαρχος 

̟ροασ̟ίζει τα το̟ικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του ∆ήµου για την υλο̟οίηση του 

σχεδίου ανά̟τυξης, διασφαλίζει την ενότητα της το̟ικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά 

του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας και της α̟οτελεσµατικότητας. Ορίζει τους 

αντιδηµάρχους, συγκαλεί και ̟ροεδρεύει της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και συντονίζει την 

υλο̟οίηση των α̟οφάσεών της. 

 Κατά το άρθρο 59 ̟αρ. 1 του ίδιου νόµου, το ∆ήµαρχο ε̟ικουρούν οι Αντιδήµαρχοι. 

Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι της ̟λειοψηφίας ̟ου ορίζει ο ∆ήµαρχος και στους ο̟οίους 

µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τό̟ο.  
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Α̟ό τις ως άνω διατάξεις ̟ροκύ̟τει ότι οι Αντιδήµαρχοι ε̟ιλέγονται α̟ό τον 

∆ήµαρχο, τον ο̟οίο ε̟ικουρούν στο έργο του, στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων ̟ου ο ίδιος 

τους µεταβιβάζει. 

Η θέση Αντιδηµάρχου, ̟ροϋ̟οθέτει την ύ̟αρξη σχέσης εµ̟ιστοσύνης µεταξύ του 

∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου και ιδίως του ανα̟ληρωτή του, µε σκο̟ό την α̟ό κοινού 

̟ροώθηση του ∆ηµοτικού έργου.  

Σύµφωνα  µε την διάταξη της ̟ερ. ε της ̟αρ. 4  του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, οι 

Αντιδήµαρχοι οφείλουν να συνεργάζονται µε τους Προέδρους των το̟ικών και δηµοτικών 

κοινοτήτων και τους εκ̟ροσώ̟ους των το̟ικών κοινοτήτων για την ε̟ίλυση των 

̟ροβληµάτων τους. 

Εξάλλου, στις ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι : 

1. Σε όλους τους δήµους ̟ου έχουν ̟ερισσότερους α̟ό έναν αντιδήµαρχο συνιστάται 

εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή στην ο̟οία µετέχουν ο δήµαρχος και οι αντιδήµαρχοι. Η εκτελεστική 

ε̟ιτρο̟ή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήµου και ̟αρακολουθεί 

την εφαρµογή της δηµοτικής ̟ολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του 

ε̟ιχειρησιακού σχεδίου του δήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και ̟ενταετούς ̟ρογράµµατος 

δράσης.  

2. Πρόεδρος της εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής είναι ο δήµαρχος. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή 

κωλύµατος του δηµάρχου στην Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή ̟ροεδρεύει ο αντιδήµαρχος ̟ου έχει 

οριστεί ανα̟ληρωτής του και σε ̟ερί̟τωση µη ορισµού ο αντιδήµαρχος ̟ου εγγράφεται 

̟ρώτος στην α̟όφαση διορισµού των αντιδηµάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο ̟ρόεδρος 

του συµβουλίου της το̟ικής ή δηµοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέµα ̟ου την αφορούν 

ειδικά, καθώς και οι ̟ρόεδροι των νοµικών ̟ροσώ̟ων του δήµου και άλλοι υ̟ηρεσιακοί 

̟αράγοντες ό̟οτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.  

     Περαιτέρω σύµφωνα µε τη ̟αρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, η θητεία των 

Αντιδηµάρχων δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των δυόµισι ετών. Κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους δεν µ̟ορούν να εκλεγούν µέλη του ̟ροεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η 

ανάκληση Αντιδηµάρχου ̟ριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη 

α̟όφαση του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση του Αντιδηµάρχου Αναστάσιου Χίου, α̟ό τα 

̟ροαναφερόµενα έγγραφα, τα λοι̟ά στοιχεία του φακέλου και α̟ό ̟ροσω̟ική αντίληψη 

και γνώση του ∆ηµάρχου, δια̟ιστώνονται τα ̟αρακάτω ̟ραγµατικά ̟εριστατικά : 

 

α) Η συνεργασία του Αντιδηµάρχου µε τον ∆ήµαρχο είχε καταστεί ̟ροβληµατική µε  

α̟οκορύφωµα την α̟ό 5-5-2016 α̟ό µέρους του Αντιδηµάρχου α̟οστολή εξωδίκου 

̟ροσκλήσεως ̟ρος τον ∆ήµαρχο. Η α̟οστολή εξωδίκου Προσκλήσεως  είναι ενδεικτική του 
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χάσµατος ε̟ικοινωνίας µεταξύ των δύο, του κακού κλίµατος συνεργασίας και του 

ελλείµµατος εµ̟ιστοσύνης ̟ου είχε ̟λέον διαµορφωθεί όταν ο ορισθείς α̟ό τον ίδιο 

ανα̟ληρωτής του ∆ηµάρχου ε̟ιλέγει να ε̟ικοινωνεί µε αυτόν µέσω εξωδίκων ̟ροσκλήσεων.   

Σηµειώνεται δε, ότι το ως άνω εξώδικο δηµοσιεύθηκε µε ̟ρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου 

στον το̟ικό τύ̟ο αλλά και σε ιστοσελίδες το̟ικού ενδιαφέροντος, θίγοντας το κύρος της 

∆ηµοτικής Αρχής και καθιστώντας τις σχέσεις ∆ηµάρχου - Αντιδηµάρχου ̟ροβληµατικές και 

ε̟ιβλαβείς των δηµοτικών συµφερόντων, εκθέτοντας τον ∆ήµαρχο ως ̟ρος το ε̟ί̟εδο 

συνεργασίας µε τον Αντιδήµαρχο ̟ου ε̟έλεξε.  

Ε̟ι̟λέον στην υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 50580/23-8-2016 αίτηση ̟ου ο εν λόγω Αντιδήµαρχος έσ̟ευσε 

να υ̟οβάλλει ̟ρος το ∆ήµαρχο Αχαρνών µε α̟ειλητικό ̟εριεχόµενο αναφορικά µε την 

συµµόρφωση στην υ̟’ αριθ. 58939/22663/8-8-2016 α̟όφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ̟ου ̟εριήλθε στο ∆ήµο στις 22-8-2016, διαφαίνονται οι 

̟ροθέσεις του, αφού κάνει λόγο για καθυστερηµένη κοινο̟οίηση της α̟όφασης χωρίς να 

έχουν ̟αρέλθει ούτε καν εικοσιτέσσερις ώρες α̟ό την εκατέρωθεν ̟αραλαβή αυτής. Αξίζει δε 

να ε̟ισηµανθεί εκ της ανωτέρω συµ̟εριφοράς το αυξηµένο ενδιαφέρον αυτού για τη 

διατήρηση της θέσης του Αντιδηµάρχου αδιαφορώντας για την κατάσταση στην ο̟οία έχει 

̟εριέλθει η ∆ηµοτική ∆ιοίκηση εκ των ενεργειών του, α̟οσκο̟ώντας α̟οκλειστικά στη 

διατήρηση της θέσης του Αντιδηµάρχου. 

 

β) Προέβαινε σε δηµόσιες το̟οθετήσεις µη έχουσες σχέση µε ελευθερία έκφρασης γνώµης και 

ψήφου δηµοτικού συµβούλου, οι ο̟οίες όχι µόνο αδικαιολόγητα έβλα̟ταν την εικόνα της 

∆ηµοτικής Αρχής, αλλά αντιστρατεύονταν σε καίρια σηµεία του δηµοτικού ̟ρογράµµατος. 

Ειδικότερα, ενώ στις 18-12-2015 είχε ψηφίσει την έγκριση του ̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού 

έτους 2016 µε ισοσκέλιση µε δανεισµό και β) στο δηµοτικό συµβούλιο στις 5-4-2016 είχε 

ψηφίσει θετικά τη διερεύνηση δυνατότητας λήψης δανείου ισοσκέλισης ̟ροϋ̟ολογισµού 

οικονοµικού έτους 2016,  µετά α̟ό λίγες ηµέρες για λόγους ̟ροσω̟ικής στρατηγικής σε 

δηλώσεις του στην το̟ική εφηµερίδα  «ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ» ( τεύχος 110, Μάιος 2016)  δήλωνε 

α̟ερίφραστα την αντίθεσή του στη σύναψη δανείου εκ µέρους του ∆ήµου αναφέροντας µε 

̟ηχυαίους τίτλους ότι «ο ∆ήµος δεν αντέχει άλλα δάνεια» . 

 

γ) ∆ια̟ιστώθηκε ε̟ανειληµµένως η έλλειψη και αδυναµία συνεργασίας µεταξύ του ανωτέρω 

Αντιδηµάρχου και των λοι̟ών Αντιδηµάρχων του ∆ήµου αλλά και της Προέδρου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων και Προέδρων Νοµικών Προσώ̟ων του ∆ήµου µε 

µειωτικούς χαρακτηρισµούς ̟ρος αυτούς, ε̟ίδειξη αλαζονικής συµ̟εριφοράς και ̟λήθος 

̟εριστατικών έλλειψης συνεργασίας του µε το σύνολο των Αντιδηµάρχων και Προέδρων 

Νοµικών Προσώ̟ων του ∆ήµου.  
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Α̟οδέκτης τέτοιου είδους καταγγελιών και ̟αρα̟όνων για τη συµ̟εριφορά του, 

κατ' ε̟ανάληψη έγινε ο ∆ήµαρχος δηµιουργώντας του µείζονα ̟ροβλήµατα στη διοίκηση 

και λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής.  

 

Ειδικότερα σχετικά µε την έλλειψη συνεργασίας και την αντι̟αράθεση µε το σύνολο 

σχεδόν των υ̟ολοί̟ων Αντιδηµάρχων του ∆ήµου : 

-Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού και Νέας Γενιάς, κ. Το̟αλίδης 

Ευστάθιος κατήγγειλε µε την υ̟’ ̟ρωτ. ΕΜΠ 12/29-2-2016 ε̟ιστολή του ότι ο κ. Χίος δεν είχε 

αντα̟οκριθεί σε  αιτήµατά του ιδίου σχετικά µε τις εργάτριες καθαριότητας στα σχολεία και 

τα κενά ̟ου υ̟ήρχαν σε αυτά κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

 

Ε̟ι̟λέον στην ίδια ε̟ιστολή του αναφέρει ότι  «α̟ό την αρχή της θητείας µου ως αιρετός, 

δια̟ίστωνα µια αντιµετώ̟ιση αλαζονική και ότι τον τελευταίο χρόνο αυτή η συµ̟εριφορά είχε γίνει 

ε̟ιθετική και ενοχλητική….  και έδειχνε ρατσιστική διάθεση α̟έναντί µου, διότι ̟ροέρχοµαι α̟ό τον 

Ποντιακό Ελληνισµό». 

 

-Τον Οκτώβριο του 2015 µετά τις φονικές ̟ληµµύρες στην Αττική και συγκεκριµένα αυτές 

στο ∆ήµο Αχαρνών, ό̟ου υ̟ήρχαν 4 νεκροί, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υ̟ηρεσιών κ. 

Πολυµενέας Παναγιώτης,  ό̟ως ο ίδιος αναφέρει στην µε υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 38/26-5-2016 

ε̟ιστολή του στον ∆ήµαρχο «τόλµησα» να ρωτήσω στη ∆ηµοτική Οµάδα, τι έκανε η ̟ολιτική 

̟ροστασία στην ο̟οία είναι ̟ροϊστάµενος ο κ. Χίος;  Εκεί µου έκανε κατά µέτω̟ο ε̟ίθεση και το 

σηµαντικότερο αναφέρθηκε στην οικογένειά µου ̟ροσ̟αθώντας έτσι να µε ̟ροσβάλει µε τον χειρότερο 

τρό̟ο».   

 

- Η αντισυναδελφική συµ̟εριφορά του κ. Χίου εκδηλώνεται και έναντι του Αντιδηµάρχου 

Περιβάλλοντος Συρινίδη Θεόδωρου αναγκάζοντας και τον ίδιο να καταγγείλει τη 

συµ̟εριφορά του κ. Χίου µε την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ΕΜΠ 20/29-3-2016 έγγραφη αναφορά του 

στον ∆ήµαρχο  ό̟ου αναφέρει ότι «………̟αρεµβαίνει στα καθήκοντά µου κατά τρό̟ο ̟ροσβλητικό 

ζητώντας να ενηµερώνεται για τις βάρδιες του ̟ροσω̟ικού καθαριότητας» χωρίς να έχει καµία 

ουσιαστική αρµοδιότητα ως ̟ρος αυτό, υ̟οβαθµίζοντας έτσι τον ίδιο ως ̟ολιτικό 

̟ροϊστάµενό τους και  δηµιουργώντας σύγχυση στους υφισταµένους του αναφορικά µε την 

τήρηση της ιεραρχίας.  

 

-Η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων αντιµετω̟ίζει 

εδώ και καιρό την αλαζονική συµ̟εριφορά του κ. Χίου µε α̟οτέλεσµα να καθίσταται 

δυσχερής η άσκηση των καθηκόντων της. Ειδικότερα ̟αρά τις ε̟ανειληµµένες ̟ροσ̟άθειές 

της  για την οµαλή µεταξύ τους συνεργασία, και ενώ αρχικά τον ενηµέρωνε καθηµερινά τόσο 
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τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (µε e- mail) για όλα τα θέµατα ̟ου αφορούσαν τη 

∆ηµοτική Κοινότητα Θρακοµακεδόνων ο κ. Χίος όχι µόνο αρνήθηκε να συνεργαστεί ό̟ως 

ορίζει ο νόµος, για την ̟ροώθηση των θεµάτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας αλλά ακόµη και 

να συνοµιλεί µαζί της,  ό̟ως η ίδια αναλυτικώς αναφέρει στον ∆ήµαρχο µε την µε αριθ. 

̟ρωτ. ΕΜΠ 21/30-3-2016 αναφορά της. 

 

Σε συνάντηση ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ̟ρωτοβουλία του ∆ηµάρχου στο γραφείο αυτού 

στις 17-2-2016 σε µια ̟ροσ̟άθεια του ιδίου να αµβλύνει τις αντιθέσεις µεταξύ των δύο ως 

άνω συνεργατών του, ο κ. Χίος όχι µόνο δεν δέχθηκε να συνοµιλήσει µε την Πρόεδρο αλλά 

α̟οχώρησε εξοργισµένος α̟ό το γραφείο του ∆ηµάρχου αναφέροντας υ̟οτιµητικά για την 

Πρόεδρο « µίλα εσύ µε το ̟αιδάκι …» και έφυγε χτυ̟ώντας βιαίως την ̟όρτα ̟ίσω του 

δηµιουργώντας δυσάρεστο κλίµα στο γραφείο ∆ηµάρχου και στους δηµότες ̟ου ανέµεναν 

στην αίθουσα υ̟οδοχής.  

 

Ε̟ιβεβαιώνοντας την άνευ α̟οτελέσµατος συνάντηση η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων µε την ανωτέρω αναφορά της ε̟ισηµαίνει σχεδόν 

ένα µήνα µετά «συνεχώς υ̟ονόµευε το έργο µου……. αξίωνε να κάθεται στη θέση µου κατά τη 

διάρκεια των το̟ικών συµβουλίων και να ελέγχει κάθε µου κίνηση ……α̟αίτησε α̟ό τη γραµµατέα της 

∆ηµοτικής Κοινότητας να τον ενηµερώνει εγγράφως και καθηµερινώς για κάθε τηλεφωνική 

ε̟ικοινωνία ή συνάντηση, καθώς και για τη διάρκεια αυτών ..ενώ εσκεµµένα έχει α̟οκόψει την 

ε̟ικοινωνία µου µε τον ∆ήµο…...». 

 

-Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ∆ηµοτικό Ν.Π.∆.∆. εξέφρασε µε σειρά 

ε̟ιστολών του  ̟ρος το ∆ήµαρχο ̟ραγµατικά ̟εριστατικά τα ο̟οία α̟οδεικνύουν  όχι µόνο 

την ̟ροσω̟ική του δυσαρέσκεια αλλά και των συνεργατών του στη ∆ηµοτική Φροντίδα 

Αχαρνών α̟ό τη συµ̟εριφορά του κ. Χίου.  

- Ειδικότερα ενώ στις 12 Α̟ριλίου 2016 µε ε̟ιστολή του ζητούσε τη συµβολή της Πολιτικής 

Προστασίας µέσω του αρµόδιου αντιδηµάρχου κ. Χίου, ώστε να ̟λαισιωθεί η ετήσια «13η 

Πεζο̟ορία - Ανάβαση στην Πάρνηθα 2016», την ο̟οία διοργάνωνε η ∆ηµοτική Φροντίδα, 

δεν του εδόθη καµία α̟άντηση και αν και ε̟ανήλθε και µε δεύτερη ε̟ιστολή του σε αυτόν, 

δεν έλαβε καµία α̟άντηση, µε α̟οτέλεσµα εν τέλει να ακυρωθεί η ̟ρογραµµατισµένη 

αθλητική δραστηριότητα µε όλες τις αρνητικές συνέ̟ειες για την εικόνα του ∆ήµου και της 

∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών α̟έναντι στους συµµετέχοντες δηµότες.   

- Στις 3-3-2016 µετακίνησε αναιτιολόγητα την υ̟άλληλο της ∆ηµοτικής Φροντίδας κ. Χάψα 

∆έσ̟οινα στην Κοινωνική Υ̟ηρεσία, µε ̟ροφορική α̟όφασή του, γεγονός το ο̟οίο έφερε σε 

δυσµενή θέση το ΝΠ∆∆ αφαιρώντας του µία υ̟άλληλο ̟ου ε̟ί σειρά ετών ασχολείται µε 

τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς αφήνοντας κενή και χωρίς αντικαταστάτη την 
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αντίστοιχη θέση του ΝΠ∆∆. Α̟οτέλεσµα της αναιτιολόγητης α̟όφασής του ήταν να εκτεθεί 

για άλλη µια φορά η ∆ηµοτική Αρχή η ο̟οία έγινε δέκτης των ̟αρα̟όνων και των 

καταγγελιών των γονέων, οι ο̟οίοι ασφαλώς κατήγγειλαν την α̟αράδεκτη αυτή µετακίνηση 

µιας αξιόλογης και αναγνωρισµένων ικανοτήτων υ̟αλλήλου.  

- Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών µε ε̟ιστολή του ̟ρος τον ∆ήµαρχο 

καταγγέλλει για  µια ακόµη φορά και αυτός την άνευ αρµοδιότητος ̟αρεµβολή του 

Αντιδηµάρχου στον τρό̟ο ασκήσεως εκ µέρους του της διοικήσεως του ΝΠ∆∆ και σε 

υ̟αινιγµούς του Αντιδηµάρχου αναφορικά µε την εκ µέρους του διαχείριση των 

οικονοµικών του ΝΠ∆∆ θίγοντας ευθέως την τιµή και την υ̟όληψή του. Ειδικότερα 

αναφέρει ότι ο κ. Χίος « …κάλεσε στο τηλέφωνο την κ. Μ̟αλή Ειρήνη ( ∆/ντρια Οικονοµικού – 

∆ιοικητικού)  κάνοντας της ερωτήσεις για θέµατα ̟ου αφορούν  τον τρό̟ο λειτουργίας της ∆ηµοτικής 

Φροντίδας τόσο οικονοµικά όσο και διοικητικά ζητήµατα αφήνοντας σαφή υ̟ονοούµενα για τον τρό̟ο 

διοίκησης στο ̟ρόσω̟ό µου… .» 

 

Ειδικότερα σχετικά µε την α̟οτελεσµατικότητα και το ε̟ί̟εδο εκτέλεσης των 

καθηκόντων του 

δ) Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Αχαρνών τον Φεβρουαρίου του  

2016 του ανατέθηκε α̟ό τον ∆ήµαρχο η οργάνωση και ̟ροώθηση συστήµατος ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ̟ρος όφελος των δηµοτών, ό̟ως άλλωστε είχε εξαγγελθεί στο δηµοτικό µας 

̟ρόγραµµα. Ιδιαιτέρως δε του ε̟ισηµάνθηκε ̟αρουσία του συνόλου των αντιδηµάρχων η 

σ̟ουδαιότητα και αναγκαιότητα του εν λόγω εγχειρήµατος για την αξιο̟ιστία της 

∆ηµοτικής Αρχής έναντι των συµ̟ολιτών µας. Παρά ταύτα έως και σήµερα δεν έχει 

̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τον Αντιδήµαρχο κ. Χίο καµία ενέργεια ε̟ί του εγχειρήµατος αυτού 

αν και ε̟ανειληµµένως έχει ερωτηθεί και οχληθεί α̟ό τον ∆ήµαρχο. 

 

ε) Στην ̟ρογραµµατισµένη α̟ό τον ίδιο συνεδρίαση του το̟ικού Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας την 10-5-2016 µε θέµατα «α) α̟ολογισµός χειµερινής ̟εριόδου 2015-

2016 και β) ̟ροετοιµασία για την αντι̟υρική ̟ερίοδο» αναιτιολογήτως δεν ̟αραβρέθηκε αν 

και ήταν ο α̟οκλειστικός εισηγητής των θεµάτων ως ̟ροϊστάµενος της ̟ολιτικής 

̟ροστασίας και διοργανωτής αυτής. Σηµειώνεται δε ότι στη συνεδρίαση του ως άνω 

οργάνου συµµετείχαν οι ∆ιοικητές ή ανα̟ληρωτές των στρατο̟έδων του ∆ήµου, του 

Αστυνοµικού Τµήµατος, των  Πυροσβεστικών Σταθµών του ∆ήµου, ο ∆ασάρχης, ο Πρόεδρος 

του Συνδέσµου Πάρνηθος ( ΣΥΝ.ΠΑ.) και άλλοι ̟ολλοί φορείς. Η αναιτιολόγητη α̟ουσία 

του ̟ολιτικού ̟ροϊσταµένου της Πολιτικής Προστασίας και α̟οκλειστικού εισηγητή των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης εκ µέρους του ∆ήµου στην ̟ιο κρίσιµη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια του έτους, εξέθεσε ανε̟ανόρθωτα τη ∆ηµοτική Αρχή ενώ̟ιον όλων των άλλων 

συµµετεχόντων, οι ο̟οίοι  δυσανασχέτησαν µε τον τρό̟ο αντιµετώ̟ισης των θεµάτων 
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̟ολιτικής ̟ροστασίας εκ µέρους του ∆ήµου Αχαρνών, καθιστώντας τον ∆ήµαρχο υ̟όλογο 

έναντι των υ̟ολοί̟ων εκ̟ροσώ̟ων των αρχών.  

 

Όλα τα ανωτέρω ̟ραγµατικά ̟εριστατικά δηµιούργησαν µείζον ̟ρόβληµα στη 

διοίκηση και λειτουργία της δηµοτικής αρχής, εκθέτουν την δηµοτική αρχή, δυσχεραίνουν 

την ̟ροώθηση του δηµοτικού ̟ρογράµµατος και της δηµοτικής συνεργασίας   και λόγω του 

κλονισµού των σχέσεων εµ̟ιστοσύνης ∆ηµάρχου-Αντιδηµάρχου, της διατάραξης των 

σχέσεων και της έλλειψης συνεργασίας του ̟ροσφεύγοντος µε τους λοι̟ούς Αντιδηµάρχους, 

ε̟ιβάλλουν για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα α) της ̟ροστασίας του 

∆ηµοτικού συµφέροντος β) της εύρυθµης λειτουργίας των οργάνων της ∆ιοικήσεως του 

∆ήµου, και γ) της ̟ροώθησης του ∆ηµοτικού έργου, την ανάκληση του κ. Χίου Αναστασίου 

α̟ό τη θέση του Αντιδηµάρχου και την α̟αλλαγή του α̟ό τα καθήκοντά του. 

Περαιτέρω, ε̟ειδή σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης διοικητικής ̟ράξης για έλλειψη 

αιτιολογίας, η διοίκηση µ̟ορεί να ε̟ανέλθει µε την έκδοση νέας νόµιµα  αιτιολογηµένης 

̟ράξης 

Για όλους τους ̟αρα̟άνω λόγους   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Την τρο̟ο̟οίηση των υ̟’ αριθ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 

1761/73569/16-9-2014 α̟οφάσεων ∆ηµάρχου ως ̟ρος το µέρος ̟ου αφορούν τον κ. Χίο 

Αναστάσιο του Θεοδώρου, την ανάκλησή του ορισµού του κ. Χίου Αναστασίου του 

Θεοδώρου ως Αντιδηµάρχου και την α̟αλλαγή του α̟ό όλα τα καθήκοντά του. 

 

Β. Τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Σταύρου Γεωργίου του Αυγουστή ως καθ’ ύλην 

Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών & Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και  κατά τό̟ον αρµόδιου 

Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων και του µεταβιβάζουµε τις  

̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

Η θητεία του ορίζεται για το χρονικό διάστηµα α̟ό 26/08/2016 µέχρι 28/02/2017, εντός της 

τρέχουσας δηµοτικής ̟εριόδου. Στην ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου 
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τις   αρµοδιότητές του ασκεί ο ∆ήµαρχος. Παραθέτουµε δείγµα υ̟ογραφής του κου Σταύρου 

Γεωργίου του Αυγουστή. 

 
Γ. Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Σιδηρό̟ουλου Γεωργίου 

του Κωνσταντίνου ως Ανα̟ληρωτή ∆ηµάρχου για το χρονικό διάστηµα α̟ό 26/08/2016 

µέχρι 28/02/2017. Ο ανωτέρω δικαιούται, για το ως άνω χρονικό διάστηµα, αντιµισθίας 

Αντιδηµάρχου, τρο̟ο̟οιουµένης αναλόγως της υ̟’ αριθ. 1761/73569/16-9-2014 α̟οφάσεώς 

µας. 

∆.  Την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων του  Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 

στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών κ. Πολυµενέα Παναγιώτη του Θεοδώρου για το 

χρονικό διάστηµα α̟ό 26/08/2016 µέχρι 28/02/2017. 

Η ̟αρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µία 

εβδοµαδιαία της ̟ρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 

 
 
 
                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ   
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