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Αττικής 

 

 

Θέµα: «Καταγγελία για παράνοµες συνεδριάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου.» 

 

 

Έχοντας την αποκλειστική αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 225-227 & 230-231 του Ν. 

3852/2010, παρακαλούµε πολύ να επιληφθείτε της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί, ιδιαίτερα 

το τελευταίο χρονικό διάστηµα, στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ενδεικτικά, σας καταγγέλλουµε ότι λάβαµε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε 

αρ. πρωτ. 5162/01-02-2019 πρόσκληση, µε την οποία µας καλούσε στην 4η τακτική δηµόσια 

συνεδρίαση, η οποία είχε οριστεί για τις 05/02/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00. 

Η συγκεκριµένη συνεδρίαση δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. 

Σήµερα, µε έκπληξη λάβαµε την µε αρ. πρωτ. 5780/06-02-2019 πρόσκληση µε τα ίδια θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης και µε την οποία µας καλεί να παραβρεθούµε στην 5η έκτακτη δηµόσια 

συνεδρίαση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σήµερα, στις 06/02/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00. 

Όπως γνωρίζετε, η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες, πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. (άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν.3852/2010) 

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την 

ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση 

έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των 

θεµάτων. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) 

Η 5η δηµόσια συνεδρίαση, δεν µπορεί να είναι έκτακτη, µε τα ίδια θέµατα της αµέσως 

προηγούµενης, που δεν κατέστη εφικτό να πραγµατοποιηθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας (αρ. 

πρωτ. 5162/01-02-2019 πρόσκληση).  

 Θεωρούµε απαράδεκτο να καταστρατηγείται και να παραβιάζεται κατάφορα ο κανονισµός 

λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η κείµενη σχετική νοµοθεσία, ανάλογα µε τις σκοπιµότητες 

που ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η ∆ηµοτική Αρχή θέλει κάθε φορά να εξυπηρετεί. 

Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.  

 



Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοί                                                           

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ     
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                             

 

 

 
 
  Συν: 1. Η µε αρ. πρωτ. 5162/01-02-2019 πρόσκληση. 

2. Η µε αρ. πρωτ. 5780/06-02-2019 πρόσκληση. 
       


