
Δημοτική Παράταξη  ΄΄  Αγία Παρασκευή  η Πόλη μας  ΄΄      

 

ΠΡΟΣ :  

                                         Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης   

                                         Λεωφ.  Κατεχάκη 56 

                                         Τ.Κ. 11525  

                                          ΚΟΙΝ:  Γενική  Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης  

                                         Λεωφ. Κηφισίας 1-3 και Λεωφ. Αλεξάνδρας 

                                         Τ.Κ. 11523 (2ος όροφος, τηλ. 2106470370)                                       

   

                            

ΘΕΜΑ:  Διοικητικά  

 Σχετ    :  α. Έγγραφα (Καταγγελίες) Υπαλλήλου του Δήμου Αγίας Παρας 

                    κευής αρ. πρωτ. 28975/2-9-15,  30074/11-9-2015,30911/18-9-2015   

              β.  Αίτηση με αρ. πρωτ.  32490/30-9-2015 των Δημ. Συμβούλων  

                  Ζορμπά Βασιλείου και Τσιαμπά Κων/νου. 

               γ. Αίτηση με αρ. πρωτ.  32594/1-10-2015 του Δημ. Συμβούλου  

                  Τσιαμπά Κων/νου. 

              δ.  Έγγραφο με αρ. πρωτ. 2637/11-2-2016 του Δημ. Συμβούλου  

                  Τσιαμπά Κων/νου. προς Γεν. Επιθ. Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 Κυρία Γενική Γραμματέα.  

  1.  Σας γνωρίζω ότι: 

        α.  Με την αναφερόμενη στο (α) σχετικό αλληλογραφία, υπάλληλος 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής προέβη σε επώνυμη καταγγελία κατά της 

διοίκησης του Δήμου για παραλήψεις -παράνομες ενέργειες που, κατά 

την κρίση της, έλαβαν χώρα στο τμήμα καθαριότητας και διαχείρισης 

μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου. 

       β. Με το (β) σχετικό, δύο δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου ζητήσαμε  από τον Δήμαρχο Αγίας 

Παρασκευής κο Σταθόπουλο Ιωάννη συγκεκριμένα  έγγραφα, που 

αφορούσαν τις καταγγελίες της προηγούμενης παραγράφου. 

       γ. Με το (γ) όμοιο, ζήτησα από τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής  

κο Σταθόπουλο Ιωάννη να με ενημερώσει ως δημοτικό Σύμβουλο και 

Αντιπρόεδρο της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, σε τι ενέργειες 

προέβη, ως  αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος,  αφενός για  την 

εξακρίβωση της αλήθειας ή μη, των καταγγελιών της υπαλλήλου και 

αφετέρου για την απόδοση τυχόν ευθυνών. 

       δ. Σε αρκετές  συνεδριάσεις  του Δημ. Συμβουλίου, υπενθύμισα  με 

ερωτήσεις μου , στο κύριο Δήμαρχο, την υποχρέωσή του να παραχω-

ρήσει τα στοιχεία που ζητήσαμε εγγράφως και να μας ενημερώσει για τις 



ενέργειές του για την εξακρίβωση της αλήθειας ή μη των καταγγελιών 

της υπαλλήλου.   

       ε. Η παραπάνω  αλληλογραφία κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και 

στη γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης. 

     στ. Με το (δ) σχετικό ενημέρωσα, την Επιθεώρηση Δημόσιας 

Διοίκησης,  κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος της υπαλλήλου που χειρίζε-

ται τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι  παρά την παρέλευση του  προβλε-

πόμενου   από το νόμο χρόνου ΔΕΝ μας έχει δοθεί καμία απάντηση. 

      ζ.  Παρά την παρέλευση έξι (6) μηνών περίπου η διοίκηση του Δήμου 

Αγίας Παρασκευής συνεχίζει κατά παράβαση  του  άρθρου 69 παρ. 3 του 

νόμου  3852/ 2010 να μην : 

           (1).  Χορηγεί τα στοιχεία που ζητήσαμε δύο δημοτικοί σύμβουλοι 

μέλη της οικονομικής επιτροπής.   

          (2).  Με  ενημερώνει εγγράφως για τις ενέργειες που προέβη για 

την εξακρίβωση της αλήθειας ή μη, των καταγγελιών της υπαλλήλου και 

την απόδοση τυχόν ευθυνών. 

   2.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα αιτήματα είναι σαφή ειδικά και σχετί-

ζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο δημοτικό συμβού-

λιο, την πλήρη αδιαφορία εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου της Αγίας 

Παρασκευής  στην εφαρμογή του νόμου 3852/ 2010 άρθρο 69 παρ.3, 

στην έλλειψη σεβασμού προς τον θεσμό του Δημ. Συμβουλίου  και την 

λειτουργία αυτού 

παρακαλώ 

 για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 

του Συντάγματος ,και των άρθρων 214,215,216,233,234,238 του  

νόμου  3852/ 2010 και του άρθρου 24του Π.Δ. 138/2010. 

    3. Για την πλήρη ενημέρωση σας  διαβιβάζω συνημμένα  σε Φ/Α όλη 

την αλληλογραφία  του θέματος. 

                                                               

 

                                                                Με Εκτίμηση   

    

                                                                Κωνσταντίνος Τσιαμπάς 

                                                                 Δημοτικός Σύμβουλος 

                                                                  

 
 

 

 


