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ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 07/2018 απόφασης του 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. 2503/1197 (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 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 της παραγράφου 6 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, σύμφωνα με το 

οποίο, «τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την 

παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται 

παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 

θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η 

απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την 

ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία». 

5. Την υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, με Α.Δ.Α. 

7ΘΓΥΩΨ8-ΤΞΦ, περί έγκρισης κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018, 
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 Επειδή στην απόφαση 07/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της τακτικής 

συνεδρίασης υπήρχε νόμιμη απαρτία καθώς βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη εκ του συνόλου 45 

Δημοτικών Συμβούλων, 

 Επειδή  κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης που αφορά την  υπ΄αριθμ 

113/11-12-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» 

για την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2018 παρόντα βρέθηκαν 21 μέλη 

θεωρείται ότι συντρέχει η απαρτία, όμως η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία 

υπολογίζεται επί των απαιτούμενων μελών για απαρτία και όχι επί των πραγματικά παρόντων ήτοι 

επί 23 μελών. Ως εκ τούτου απαιτούμενος αριθμός μελών για υπερψήφιση του θέματος θεωρείται 12 

μέλη.  

 Επειδή  το 8ο θέμα που αφορά στην κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018 υπερψήφισαν 

11 μέλη και καταψήφισαν 10 μέλη  

. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 07/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 

αναφορικά με κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018, για τους  λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της παρούσης. 

 

 Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/2006). 

 
 
 
 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  
 
 
 
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
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