
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές: 27.03.2020
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13819
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αρ. Απόφασης: 39

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 4ης/24-03-2020 Τακτικής (δια περιφοράς) 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ στη Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αχαρνών».

       Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη με 
ώρα  έναρξης  11:00  π.μ.  και  λήξης  22:00  συνήλθε  το Δημοτικό  Συμβούλιο 
Αχαρνών σε Τακτική (δια περιφοράς) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ.: 
13440/20-03-2020  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  που  επιδόθηκε  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74 του 
Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018). 

 Η Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του 
άρθρου  10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-03-2020) 
«Κατεπείγοντα  µέτρα  αντιµετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εµφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», καθώς και την 
υπ΄αρ.  18318/13-03-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  προέβη  σε 
συνεδρίαση δια περιφοράς.  

Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω 
email,  στο  Αυτοτελές  Τμήμα  Υποστήριξης  των  Πολιτικών  Οργάνων  του  Δήμου, 
καθώς και από τις ψήφους δια τηλεφώνου (μέσω sms), η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
σε  σύνολο  σαράντα  πέντε  (45) Δημοτικών  Συμβούλων  συμμετείχαν  και  ήταν 
παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Αβραμίδη Ελένη 1.Αβραμίδης Ιωάννης 
2.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 2.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
3.Αθανασιάδης Γεώργιος 3.Τσορπατσίδης Μιχάλης 
4.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα

5.Αραμπαντζής Ευάγγελος 
6.Αφουξενίδης Θεόφιλος 
7.Βάθης Σπυρίδων 
8.Βαρελάς Πέτρος 
9.Βρεττός Επαμεινώνδας 
10.Βρεττός Μιχάλης 
11.Δαμάσκος Δημήτριος 
12.Δαμάσκος Νικόλαος 
13.Δασκαλάκης Γεώργιος 
14.Δουρίδα Χρυσούλα 
15.Ελευθεριάδης Στυλιανός 
16.Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία 
17.Ζαχαριάδη Αγγελική 
18.Καμπόλης Οδυσσέας 
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19.Κασσαβός Ιωάννης 
20.Κατσανδρή Χρηστίνα 
21.Κόνταρης Χρύσανθος 
22.Κοσμίδου Λουίζα 
23.Κωφός Δημήτριος 
24.Λαζάρου Βασίλειος 
25.Μουκάνης Μαρίνος 
26.Μπομπόνη Διονυσία 
27.Ξαγοράρης Νικόλαος 
28.Οικονόμου Ευθύμιος 
29.Παγώνας Αθανάσιος 
30.Παπακώτσης Κωνσταντίνος 
31.Παυλίδου Όλγα 
32.Πέκος Χαράλαμπος 
33.Πετάκος Γεώργιος 
34.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
35.Συρινίδης Θεόδωρος 
36.Τοπαλίδης Ευστάθιος 
37.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
38.Τραβασάρος Αναστάσιος 
39.Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
40.Φυτάς Στέφανος 
41.Φωτιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος 
42.Χαλκίδης Παναγιώτης 

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη 
απόφασης δια περιφοράς (Άρθρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης .

      Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Δήμαρχος, κατόπιν επιστολής του, καθώς και ο 
δημοτικός υπάλληλος Αντώνιος Σπανάκης  για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρηστίνα Κατσανδρή έθεσε υπόψη 
των  μελών  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  και  την  εισήγηση  της  Δ/νσης 
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  &  Πληροφορικής,  που  απεστάλη  έγκαιρα  στους 
Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να λάβουν γνώση, στην οποία αναφέρονται 
τα κατωτέρω:  
     
     Κ. Πρόεδρε

     Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην προσεχή συνεδρίαση του σώματος θέμα 
που αφορά την  μεταφορά αρμοδιοτήτων  από  την υπό  εκκαθάριση  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ στην κοινωφελή επιχείρηση ΔΗΚΕΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
     Ήδη  με  την  υπ’  αριθμ.  221/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
αποφασίστηκε  η  λύση  και  εκκαθάριση  της  Επενδυτικής  Αχαρνών  μονομετοχικής 
ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αχαρνών, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει περατωθεί. 
Μεταξύ  των  αρμοδιοτήτων  της  Επενδυτικής  Αχαρνών  συμπεριλαμβανόταν  η 
εκμετάλλευση του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του 
Δήμου Αχαρνών , καθώς και  του κυλικείου που συστεγάζεται  και  λειτουργεί  στο 
κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών.
     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

α)  Το  γεγονός  ότι  το  στάδιο  εκκαθάρισης  της  Επενδυτικής  Αχαρνών  δεν 
μπορεί  να  περατωθεί  για  όσο  χρονικό  διάστημα  ευρίσκονται  σε  λειτουργία  οι 
προαναφερόμενες δραστηριότητες 

β) Την υπό στοιχεία 08/ΔΤΑ/22126/9-12-2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. με την 
οποία  συστάθηκε  η  «Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Θρακομακεδόνων»,  όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24947/21793/26-7-2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. 
και μετονομάσθηκε σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».
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γ)  Την  υπ’  αριθμ.  10822/10410/5-4-2012  απόφαση  του  Γ.Γ.Α.Δ.Α.  περί 
τροποποίησης  της  συστατικής  πράξης  της  ΔΗΚΕΑ,  ως  προς  την  διάρκεια,  τους 
σκοπούς,  της ΔΗΚΕΑ, ως προς την διάρκεια, τους σκοπούς, το κεφάλαιο και τους 
πόρους. 

δ)  Το  αρθρ.6  της  συστατικής  πράξης  της  ΔΗΚΕΑ  που  αφορά  τους 
εξειδικευμένους σκοπούς και δραστηριότητες της κοινωφελούς επιχείρησης μεταξύ 
των οποίων και η διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικής εκδηλώσεως.

ε)  Το  αρθρ.9  της  συστατικής  πράξης  της  ΔΗΚΕΑ,  που  αφορά  την 
παραχώρηση,  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων πρόσφορων 
στοιχείων  και  κάθε  μέσου  που  κρίνεται  αναγκαίο,  για  την  εξυπηρέτηση  των 
καταστατικών της σκοπών, όπως περιγράφονται στο αρθρ.5 της συστατικής πράξης.

στ)  Τις  διατάξεις  του  ν.3463/2006  όπως  τροποποιηθείς  ισχύει,  για  τη 
λειτουργιά των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων στις  οποίες έχει  υπαχθεί  η 
ΔΗΚΕΑ (αρθρ.2 συστατικής πράξης).

ζ)  Το  γεγονός  ότι  η  υπό  εκκαθάριση  τελούσα  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
στερείται  κατά  δήλωση  του  εκκαθαριστή  της,  της  αναγκαίας  υποδομής  για  την 
επικείμενη διοργάνωση της πανηγύρεως και τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής .

Προτείνουμε: 
α) την παραχώρηση προς τη ΔΗΚΕΑ, προς εξυπηρέτηση των καταστατικών 

της σκοπών των ακολούθων αρμοδιοτήτων, που είχαν μέχρι σήμερα παραχωρηθεί 
προς  την  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ  και  αφορούν  χρήση  και  εκμετάλλευση 
ανθοπωλείου και κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου και κυλικείου Δημαρχείου.

β)  Την  παραχώρηση  της  διοργάνωσης  από  άποψη  λειτουργική,  της 
πανηγύρεως για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής για το έτος 2020.
    Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  την  μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από την υπό εκκαθάριση «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» στη Κοινωφελή 
Επιχείρηση ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αχαρνών».

 
    Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω 
email,  στο  Αυτοτελές  Τμήμα  Υποστήριξης  των  Πολιτικών  Οργάνων  του  Δήμου, 
καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου (μέσω sms), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ»:  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αραμπαντζής Άγγελος, Βρεττός Μιχάλης, Δαμάσκος 
Νικόλαος, Ζαχαριάδη Αγγελική, Κατσανδρή Χρηστίνα, Κοσμίδου Λουϊζα, Ξαγοράρης 
Νικόλαος,  Πετάκος  Γεώργιος,  Σιδηρόπουλος  Γεώργιος  &  Τοπαλίδης  Ευστάθιος 
ψήφισαν ΥΠΕΡ.

 

Για  την  Δημοτική  Παράταξη    «Δ.Ε.Κ.Α-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ  ΕΝΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ   
ΑΥΡΙΟ»:

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης,  Δαμάσκος 
Δημήτριος,  Ευθυμιάδου-Τουμανίδου  Γεωργία,  Κόνταρης  Χρύσανθος,  Κωφός 
Δημήτριος, Λαζάρου Βασίλειος, Μπομπόνη Διονυσία & Οικονόμου Ευθύμιος ψήφισαν 
ΚΑΤΑ  με τις ακόλουθες επισημάνσεις :

Ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί: 
1)  η  εκμετάλλευση  του  κυλικείου  και  του  ανθοπωλείου  του  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών , καθώς και του κυλικείου που συστεγάζεται και 
λειτουργεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών δεν εξυπηρετεί τους καταστατικούς 
σκοπούς της ΔΗΚΕΑ οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης αφορούν τους τομείς: α) 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, β) της παιδείας και του πολιτισμού, γ) 
του αθλητισμού,  δ) του περιβάλλοντος (εξαιρείται  η λειτουργία κοιμητηρίου),  ε) 
εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και στ) οργάνωσης δημοτικής 
συγκοινωνίας. 
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2) οι  δραστηριότητες  όπως η  εκμετάλλευση κυλικείων  και  ανθοπωλείου που 
κατά  την  εισήγηση  προτείνεται  να  μεταφερθούν  στη  ΔΗΚΕΑ  έχουν  εμπορικό 
χαρακτήρα  και  κατά  συνέπεια  δεν  επιτρέπεται  να  ασκούνται  από  κοινωφελή 
επιχείρηση  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  254  του  νόμου  3463/2006. 
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 

1. Το θέμα δεν είναι επείγον, καθώς η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής 
Αχαρνών μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αχαρνών έχει αποφασιστεί 
από το 2017. 

2.  Δεν  έχει  γίνει  απολογισμός  των  εορταστικών  δράσεων  της  ΔΗΚΕΑ 
(Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-20) όπως έχει ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος να απαντήσει.

Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ»:  

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Βαρελάς  Πέτρος,  Βάθης  Σπυρίδων,  Παγώνας 
Αθανάσιος,  Τσιμπογιάννης Δημήτριος & Φυτάς Στέφανος ψήφισαν  ΚΑΤΑ με την 
ακόλουθη επισήμανση:

Δεν είναι επείγον το θέμα και χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση άλλωστε δεν έχει 
τελειώσει και η εκκαθάριση της Επενδυτικής.

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Βρεττός Επαμεινώνδας ψήφισε ΚΑΤΑ.

      Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»:  

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κασσαβός  Ιωάννης  &  Συρινίδης  Θεόδωρος 
ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Για  την  Δημοτική  Παράταξη    «ΝΕΑ  ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ   
ΠΟΛΙΤΩΝ»:

Η Δημοτική Σύμβουλος κ.Παυλίδου Όλγα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Πέκος  Χαράλαμπος  ψήφισε  ΚΑΤΑ   με  τις 
ακόλουθες επισημάνσεις :

Ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί: 
1)  η  εκμετάλλευση  του  κυλικείου  και  του  ανθοπωλείου  του  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών , καθώς και του κυλικείου που συστεγάζεται και 
λειτουργεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών δεν εξυπηρετεί τους καταστατικούς 
σκοπούς της ΔΗΚΕΑ οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης αφορούν τους τομείς: α) 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, β) της παιδείας και του πολιτισμού, γ) 
του αθλητισμού,  δ) του περιβάλλοντος (εξαιρείται  η λειτουργία κοιμητηρίου),  ε) 
εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και στ) οργάνωσης δημοτικής 
συγκοινωνίας. 

2) οι  δραστηριότητες  όπως η  εκμετάλλευση κυλικείων  και  ανθοπωλείου που 
κατά  την  εισήγηση  προτείνεται  να  μεταφερθούν  στη  ΔΗΚΕΑ  έχουν  εμπορικό 
χαρακτήρα  και  κατά  συνέπεια  δεν  επιτρέπεται  να  ασκούνται  από  κοινωφελή 
επιχείρηση  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  254  του  νόμου  3463/2006. 
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 

1. Το θέμα δεν είναι επείγον, καθώς η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής 
Αχαρνών μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αχαρνών έχει αποφασιστεί 
από το 2017. 

2.  Δεν  έχει  γίνει  απολογισμός  των  εορταστικών  δράσεων  της  ΔΗΚΕΑ 
(Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-20) όπως έχει ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος να απαντήσει.
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Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»:  

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αφουξενίδης  Θεόφιλος,  Φωτιάδης  Γεώργιος-
Αλέξανδρος  &  Χαλκίδης  Παναγιώτης  ψήφισαν  ΚΑΤΑ  με  τις  ακόλουθες 
επισημάνσεις:

Ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί: 
1)  η  εκμετάλλευση  του  κυλικείου  και  του  ανθοπωλείου  του  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών , καθώς και του κυλικείου που συστεγάζεται και 
λειτουργεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών δεν εξυπηρετεί τους καταστατικούς 
σκοπούς της ΔΗΚΕΑ οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης αφορούν τους τομείς: α) 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, β) της παιδείας και του πολιτισμού, γ) 
του αθλητισμού,  δ) του περιβάλλοντος (εξαιρείται  η λειτουργία κοιμητηρίου),  ε) 
εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και στ) οργάνωσης δημοτικής 
συγκοινωνίας. 

2) οι  δραστηριότητες  όπως η  εκμετάλλευση κυλικείων  και  ανθοπωλείου που 
κατά  την  εισήγηση  προτείνεται  να  μεταφερθούν  στη  ΔΗΚΕΑ  έχουν  εμπορικό 
χαρακτήρα  και  κατά  συνέπεια  δεν  επιτρέπεται  να  ασκούνται  από  κοινωφελή 
επιχείρηση  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  254  του  νόμου  3463/2006. 
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 

1. Το θέμα δεν είναι επείγον, καθώς η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής 
Αχαρνών μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αχαρνών έχει αποφασιστεί 
από το 2017. 

2.  Δεν  έχει  γίνει  απολογισμός  των  εορταστικών  δράσεων  της  ΔΗΚΕΑ 
(Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-20) όπως έχει ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος να απαντήσει.

Για την Δημοτική Παράταξη   «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»:  

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Τοπαλλιανίδης  Βασίλειος,  Αγγελοπούλου 
Παναγιώτα  &  Τραβασάρος  Αναστάσιος   ψήφισαν  ΚΑΤΑ  με  την  ακόλουθη 
επισήμανση:

  Είναι  πάγιο  αίτημα  της  παράταξή  μας,  το  κλείσιμο  όλων  των  δημοτικών 
επιχειρήσεων, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Δήμο όπως και η μεταφορά 
των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις στο Δήμο, με πλήρη…

    Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»:  

     Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπόλης Οδυσσέας & Παπακώτσης Κωνσταντίνος 
ψήφισαν ΥΠΕΡ.

    Για την Δημοτική Παράταξη   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»:  

     Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Ελευθεριάδης  Στυλιανός  ψήφισε  ΥΠΕΡ με  την 
ακόλουθη επισήμανση:

Στις παρατηρήσεις του εκκαθαριστή στην έκθεσή του να συμπεριληφθούν και  οι 
Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. Επενδυτικής προηγουμένων ετών.

    Για την Δημοτική Παράταξη   «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»:  

    Η Δημοτική Σύμβουλος κ.Δουρίδα Χρυσούλα ψήφισε ΥΠΕΡ.
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    Οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αβραμίδη Ελένη & Μουκάνης Μαρίνος 
ψήφισαν ΥΠΕΡ.

   Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανασιάδης Γεώργιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ. 

   Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δασκαλάκης Γεώργιος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

   
    Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  65  του 
Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Τ.Α΄/07.06.2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  την 
εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  & Πληροφορικής, τα  ειδικά 
έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email μαζί με τις επισημάνσεις 
τους, καθώς και τα τηλεφωνικά sms

                              
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 18 ψήφους ΥΠΕΡ, 21 ψήφους ΚΑΤΑ, 2 ψήφους ΛΕΥΚΟ και 1 ψήφο ΠΑΡΩΝ)
                        

Την  μη  Αποδοχή  μεταφοράς  αρμοδιοτήτων  από  την  υπό  εκκαθάριση 

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ»  στη  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗΚΕΑ  του  Δήμου 

Αχαρνών.

    Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α:  39/2020.

                                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
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