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ΘΕΜΑ : Ακύρωση της αριθμ 35/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.                            

                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1)  Τις  διατάξεις  του ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως ισχύει,  σε συνδυασμό  με τις διατάξεις του  ν.

2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση,  οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 

όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-

Καταπολέμηση  της  Γραφειοκρατίας  και  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση.  Αποκατάσταση  αδικιών  και  άλλες

διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για

την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  226  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α’),  όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.20014 τεύχος Α΄), σύμφωνα με τις

οποίες: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή

μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των

κοινωφελών  επιχειρήσεων,  των  ΔΕΥΑ  και  των  μονομετοχικών  ανωνύμων  εταιρειών  Ο.Τ.Α,  καθώς  και  των

συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή

εκδοθεί».

5) Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 256  του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Οι αποφάσεις

του διοικητικού συμβουλίου  της επιχείρησης εγκρίνονται από  το  δημοτικό  ή κοινοτικό  συμβούλιο,  αν  αυτές

αφορούν: α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων. β) Την αγορά ή

εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα. γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη

διενέργεια  επενδύσεων.  δ)  Την  αύξηση  του  κεφαλαίου  της  επιχείρησης.  ε)  Τη  συγχώνευση  ή  τη  λύση  της

επιχείρησης.  στ)  Τη σύναψη  δανείων  και  ζ) Την έγκριση  των  κανονισμών  του  επομένου  άρθρου.  2. Για  τη

νόμιμη  λήψη  ή  έγκριση  των  ανωτέρω  αποφάσεων  απαιτείται  η  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του

αντίστοιχου συμβουλίου».
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6) Την  αριθμ.  35/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αχαρνών,  με  θέμα:  “Έγκριση

Προγράμματος  δράσης  &  Προϋπολογισμού  του  ΝΠΙΔ  “Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Αχαρνών”

οικονομικού έτους 2018”.

Επειδή για  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Αχαρνών

απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.

1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006.
Επειδή  η υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αφορά ψήφιση του

προϋπολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Αχαρνών  και  ως  εκ  τούτου  απαιτείται  η

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 23 θετικοί ψήφοι σε σύνολο 45

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών υπερψήφισαν 18

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Ακυρώνουμε την αριθμ. 35/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, για τους λόγους που

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

  Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή  ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.

3463/06 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/06). 

  

                                                                                                             Ο Συντονιστής 

                                                                                           Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                            

                                                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ                                  
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