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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης των  Πολιτικών Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Συντάκτης: A. Σπανάκης 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 9o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 142 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη: 15o                                                                                                          
Συνεδρίαση της 03-07-2018                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 27796/27-06-2018 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
2.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             2.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                      
3.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     3.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 
4.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                 4.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
5.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                5.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                    
6.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                            6.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  
7.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              7.Παντελιά Εύη                                                                 
8.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 8.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 
9.Ευθυµιάδου Τουµανίδου Γεωργία                                                                       9.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               
10.Ζητούνης Ηλίας                                                        10.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                              
11.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   11.Τσάτσης Νικόλαος                                                                                    
12.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                  12.Τσουκαλάς Ηλίας                                             
13.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     13.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      
14.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   14.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          
15.Λαζάρου Ιωάννης                                  15.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                
16.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                16.Βρεττός Σπύρος                                                                                      
17.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                    17.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                 
18.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    18.Χίος Αναστάσιος                                                                       
19.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                 
20.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                   
21.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              
22.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                  
23.Ποιµενίδου Όλγα                                                       
24.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                 
25.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                      
26.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                                
27.Σταύρου Γεώργιος                                                                                     
 
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
Kατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν στην συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αφουξενίδης Θεόφιλος, Μηλιώρη Αφροδίτη, Σταύρου Γεώργιος και 
Λαζάρου Ιωάννης.  
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Kατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. 
Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα ότι προσήλθε στην συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. 
 
Πριν την εκφώνηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Καµπόλης Οδυσσέας και 
Αφουξενίδης Θεόφιλος.  
 
Πριν την εκφώνηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Βρεττός Σπυρίδων, Γιαµαρέλος Γεώργιος και Χίος Αναστάσιος.  
 
Πριν την εκφώνηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, επαναπροσήλθε στην 
συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καµπόλης Οδυσσέας. 
 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση σχετικά µε έγγραφο της Επενδυτικής Αχαρνών Μονοµετοχικής 
Ανώνυµης Εταιρείας ∆ήµου Αχαρνών.» 
 
      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόµιµη 
απαρτία, παρισταµένων µελών 27 εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων 
κηρύσσει την έναρξη της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της 03-07-2018 
     Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα το 
15ο θέµα της ηµερήσιας  διάταξης  που αφορά «Συζήτηση σχετικά µε έγγραφο της 
Επενδυτικής Αχαρνών Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ήµου Αχαρνών» και 
αφού κατ’ αρχήν  δηλώνει ότι δεν θα συµµετέχει στην ψηφοφορία του θέµατος 
στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Ζητούνη Ηλία ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
  ‘Θα µεταφέρω µία απόφαση της ∆ηµοτικής µας οµάδας, αφορά ένα έγγραφο του 
έτους 2014 από την Επενδυτική Αχαρνών, το υπογράφει η Πρόεδρος κ. 
Χριστοπούλου Σοφία και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Κούτελας Αθανάσιος, 
καταγγέλλει κάποια πράγµατα, το συζητήσαµε στη ∆ηµοτική οµάδα και 
αποφασίσαµε να µην γίνει συζήτηση εδώ, να στείλουµε το έγγραφο στον αρµόδιο 
εισαγγελέα, στους αρµόδιους ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ώστε αυτοί να 
αποφανθούν, αυτή είναι η πρότασή µας.’      
  Στη συνέχεια το λόγο λαµβάνει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χριστοπούλου Σοφία η 
οποία αναφέρει τα εξής: «Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από το 2014, είναι µία 
πράξη που έπρεπε ο ∆ήµος να κάνει πάρα πολύ νωρίτερα όπως και να έχει όµως, 
αυτά τα χρήµατα είναι χρήµατα που πλήρωνε σε καθηµερινή βάση η Επενδυτική 
για όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Αντιµετώπισε µία κατάσχεση, πλήρωσε ένα 
εργολάβο, το κεφάλαιο δεν εισπράχθηκε καθόλου πήγε κατευθείαν στον 
εργολάβο, υπήρχαν κάποια τιµολόγια επισκευών, συντηρήσεων, αγοράς υλικών τα 
οποία πλήρωνε προκαταβολικώς, η Επενδυτική. Αυτά τα χρήµατα, αυτά τα 
τιµολόγια που ζητούσα κατ’ επανάληψη από το ∆ήµο δεν ήρθαν ποτέ στην 
Επενδυτική. Η Επενδυτική δεν µπορούσε να δικαιολογήσει τιµολόγιο στο Α.Φ.Μ. 
της, γι’ αυτό πήγαιναν στο Α.Φ.Μ. του ∆ήµου. Υπάρχει κάποια λογική να πληρώνει 
η Επενδυτική και τα τιµολόγια να κόβονται στον ∆ήµο; Το ερώτηµα είναι τα 
τιµολόγια ποιος τα πλήρωσε, και γιατί δεν επεστράφησαν ποτέ στην Επενδυτική.              
 
 Στην συνέχεια ο λόγος δίνεται στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ντούρο Σωτήριο ο 
οποίος αναφέρει σχετικά: ‘Είναι µία υπόθεση που αφορά την προηγούµενη 
∆ηµοτική Αρχή, εγώ θα σας διαβάσω για ποιο έγγραφο µιλάµε, που η Επενδυτική 
έχει δώσει κάποια χρήµατα, δηλαδή τι έκανε η Επενδυτική, έκανε αυτό που γίνεται 
όλες τις φορές, όλα τα χρόνια µε όλες τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις δηλαδή είθισται 
να κάνουν κάποιες διευκολύνσεις. Σας αναφέρω αυτά που λένε οι δικηγόροι, από 
την στιγµή που έχουν τελεσιδικίσει µε την αστική ευθύνη, τον εισαγγελέα και το 
συµβούλιο των Εφετών κακώς συζητάµε γι αυτά τα πράγµατα. 
        
 
Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέµα. 
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Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος δηλώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί 
από την συνεδρίαση η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαχσανίδη Ελένη. 
 
Τέλος τον λόγο λαµβάνει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ζητούνης 
Ηλίας ο οποίος καταθέτει στο Σώµα την εξής πρόταση και ζητά να τεθεί σε 
ψηφοφορία. ‘Το έγγραφο που ήρθε στο ∆ήµο το  έτος 2014 και το υπογράφει η κ. 
Χριστοπούλου Σοφία και ο κ. Κούτελας Αθανάσιος να πάει στον αρµόδιο 
εισαγγελέα για εξέταση.’ 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
        Αφού έλαβε υπόψιν του, την Πρόταση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Ζητούνη Ηλία, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 57773/08-07-2014 έγγραφο της 
Επενδυτικής Αχαρνών Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ήµου Αχαρνών και τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

(µε ψήφους 10 υπέρ – 2 λευκές των κ.κ. Καµπόλη Οδυσσέα και Πεδιαδίτη 
Στέργιου και 3 µη συµµετέχοντες στην ψηφοφορία των κ.κ. Ρούσσα 

Κωνσταντίνου, Ντούρου Σωτήριου και Βρεττού Μιχάλη) 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Α) Το έγγραφο που ήρθε στο ∆ήµο το έτος 2014 και το υπογράφει η κ. 
Χριστοπούλου Σοφία και ο κ. Κούτελας Αθανάσιος να πάει στον αρµόδιο 
εισαγγελέα για εξέταση. 
 
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιµενίδου Όλγα 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Βρεττός Μιχάλης, Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυµιάδου 
Τουµανίδου Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Καµπόλης Οδυσσέας, Κοσµίδου Λουίζα, 
Ντούρος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Σταύρου 
Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Χριστοπούλου Σοφία 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω1Υ6ΩΨ8-Ν7Ο


		2018-07-09T13:02:11+0300
	Athens




