
Αχlrρνές, nι~μnτη, 2 Φf8ρουαρiου 2017. 

Προς: 

τον Δήμαρχο Αχαρvώv, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, 

ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες. 

κατάθεση Αnοχώρισης αιιό την Δημοι'tκή Παράτα~η ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες, 

του Δημοτικού Συμβούλου !πύρου Κατσούροv tou Σωtηρ(οu. 

Σας Ενημερώνω όrι αnό σήμερα, Πέμnτη 2 Φε6ρουαρίου, 

να μην με nεριλαμ6άνεrε σrην δυναμικότητα της Δημοτικής 

Παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες, του Δήμου Αχαρνών. 

Y.r. Το•ι Σεr.τέμ(Jρ(ο τοιι 2014; ξιl((νησα ντα πρώrη φορά ασχολούμενος σrα kαv&, 
με την παριfrαξη Α),αρΝΑJ Evtpγcl Πολίτες και eπικeφαλr}ς Δήμαρχο Εσάς κύριε Γιάννη 

Καοαα8ιf. μξ Προοτmκή, Ελπίδα κα( Λvι6ιοrέλεια, σε ένα κλψα σύι.ι1tνοιας και συν~·ί.vεοης. 
νtα ένα καλύτερο αύριο ιΗο ΔrJμο Αχαρνών. 

Σrα 2;5 ΧfJόΥ(α rroυ διοικοΟμε ως; τrαράrα~η τον Δήμο Αχαρνών, οι ιλnlδcς μου 

διαψεύσrηκαν και γεν υπάρχει προοππκή vα: wσviλtJoυv. 

dev παρουσιάσαμε ικ~VΟΠΟt!)ηκ6 tργο και rα tn6μενα χpόνιlι ιrου ιJα ακολουtJrjσουν γεν 

Jψ()σδιορ{ζcuv κάτι ro καλύτερο yrα τον τόπο μας, το•.r Δήμο rωv Λχαρνώ•.r. 
ΕΜuφινά fλnίζω vα διαψeυστώ. 

Το συvα,vεηκό κλiμ.α και η σύμιrνοια σrηv δηι.ιοnκή μας παράrαξη, tχει προ πολλού 

tξαφα•ιιαflει', ιrαp' 6n συνεχίζουν να συvuιιάρχουv ιiξιοι Δημοrιχοί Σύμ8οuλtκ και 
αξιόλογcκ άν{}ρωnοι. 

Η ούμnνοια και η συvεpyασία μετα{ύ μας tξανεμίστηκ.t. 

Δεν αισWι.ιομαι nλiov άvεrα οτην Δηι,ιοrι.κή μας Πα,οάrαξη και ζηrώνrας συγνώμη ατrό 

rους Α{ιόλοyοuς συ•ιαδfλφοuς, Δημοτικούς ΣυμΒούλους nου σrην δημοτικιJ ομάδα rης 

31~ Ιανουαpίου 2017, .~d'fω αnό αvχώδες nερt6άλλοv συνέΒαλα Ι(ι εyώ οτηοι όιαyραφή 
τους, Δηλώνω όn Αποχωρώ από την ιlημοτική Πcφάταξη Αχ«ΡΝΑΙ Ενεργοί nολίτtς. 

Ως ανεξάρτητΟ{ Δημοτικός; ΣύμΒουλο<; ιτλέον, Ι1α συvε-χiζω να rοnο(tετούμαι και να 

ξvεργιίJ σδtσμευrα, σε κά(}ε η που νομίζω ότι ωφελεί τους Δημ6cις rou Δrίμόυ Αχαρνών. 

Με τιμή nροι; το Δημοτικό ΣυμΒούλιο και τους Δημότες των Αχαρvών1 

Δημοτικός ΣύμΒουλος 

Σπύρος Καrσούρος 

~ 



Αχcφvές. Πtμ;τrη, 2 Φι8ρ<Jυαρίοu 2017. 

Προς: 

την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 

Κατάθεση Αnοχώρισης από την Δημοtιι<r\ Παρ6rο~η ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολltες. 
του Δημοτι-.ού luμβούλοu Σπύρου Κατσούροu του Σωτηρlοu. 

Σας Ενημερώνω όrι από σήμερα, Πέμπrη 2 Φε8ρουαρίου, 
να μην με περιλαμΒάνετε σrην δυναμικόrηrα rης Δημοπκής 

Παράrαξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργο{ Πολlrες, rου Δήμου Αχαρνών. 

Υ .r. Τ ov Σειιτtμβριο του 2014, ξεκίνησα για nρι;ιτη Φορά ασχολο6μ.ε\ιος στα ι<.Οινά, 
με την παράταξη Λ)((ψΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες tι:αι mιι<εΦαλι\ς Δήμcφχο τον kύpιο Γιάννη 

Κο.σσαβό, με nρoomιι<rl, Ελn:ίδα κάι Ανιδιοτέλεια, σε ένα κλiμο· σύμn.νοιο.ς k.αι συναίνεσης. 
για i:vα καλύτερο αύριο στο Δήμο Αχαρνών. 

Σ.τα 2,5 χρόνια ιιου διοικόύμε ω<; nuράταξη τον Δήμο Αχαρνών, οι tλ:rttδις μου 
διάψέύστηκαν και δεν vnάρχει nροοJΠU(ή vα ιπανfλθουν. 

Δev nαρcυσιάσαμε ικαvοποι.ηrικό tρyo !<αι rα ειrόιι.εναχρόvια ποv {Ja αιtολουQήοουν 
&ν n(JOσδιopiζouv κάτι ro καλ()τξρΟ για rov rόπο μαι;, rov Δήμο rωv ΑΧ.f.Φvών. 
Εrλιιφιvά Ελπίζω vα διαψευσrώ. 

Τ ο συναινετικό χλίμα και η σύμrιvοια στην δημου.χfι μ ο. ς nο.ρό:tnξη. kχει προ- nολλοό 

εξαΦnvιοθ.εi, tιcφ· όη συνεχίζουν να σuνunάρχοuνάξιοι Δημοτιιι:οί Σύμβουλοι και 

r.tξιόλογοι άvθρωrtοι. 

Η σίιμrιν<Ιιcι κcιι ~~ συνφγcιuίcι μεταξύ μο.ςεξαvεμιΌτηκε. 

Δ-F.v αισ{)άvομαr nλtov άvεrα Qτην Δημοη.kή ~ι ας Παράταξη ιι:.αι ζηtώνcας ο-υ γνώμη cιnό 
τους Αξιόλογους οuvαδέλ.Φους, Δημοτικούς Σuμβούλcυς που στην δημοηκή ομάδα της 

31"~ lαvouuρίou 2017, κάτω από ογχώδtς περιβάλλοv σι.>νέβαλα κι ενώ στηv διαyρ·αΦή 
τους, Δηλώνω όtι Αποχωρώ ο:nό Ίηv Δημοτική Παράταξη Α):<ιρΝΑ.Ι Εvι:ρvοί Πολίτες. 

Ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ$οvλοc, τιλέ-ον, θα σvνεχ{ζω vo τοrιοθετοUμοι κ:αι vo. ενεργώ 
αδέσμ.ε:uτα, σε κάθttι ποv νΟμίζω ότι ωΦελtί τους Δι1μόι'tς cou Δrjμόυ Αχαρνώv. 

Με rιμη προς ro Δημοτικό ΣυμΒούλιο κι:rι τους Δημόreς rwv Αχαρνών, 

Δημοτικός ΣύμΒουλο~ 

Σπύρος Κcιτσούρος 

~ 


