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Κατεχάκη 56, 11525  

 

 ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

 

 

 

Των δημοτικών συμβούλων  Δήμου Κυθήρων 

  

1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

3. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6.ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7.ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8.ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

ΚΑΤΑ 

1) Της  παράτυπης πρόσκλησης του  Προέδρου  Δημ. Συμβουλίου 

Δήμου Κυθήρων για συνεδρίαση μέσω “τηλεδιάσκεψης”. 

2) Κατά της υπ.αριθμ  077/2020 απόφασης του Δήμου Κυθήρων για 

συμμετοχή στον αναπτυξιακό οργανισμό  “ΕΥΠΛΟΙΑ”.  

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στίς  28/9/2020  παραλάβαμε απο τον πρόεδρο του Δ. Σ. Εμμανουήλ Στάθη την 

παρακάτω πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου .    

“Σας αποστέλλουμε πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 

2/10/2020 που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ EMAIL ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 



διαδικασία αυτή. Οι εισηγήσεις των θεμάτων σας έχουν σταλεί με την προηγούμενη 

πρόσκηση του Δ.Σ. (14η) “ 

 Η διαδικασία περιγράφεται στο με αριθμό   4019/28-9-2020  έγγραφο που 

επισυνάπτουμε.   

 Στη συνέχεια μας κοινοποιήθηκε και έντυπο συμμετοχής  το οποίο επίσης 

επισυνάπτουμε. 

 

Ακολούθησε  η παρακάτω  λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
 Στις Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, 02:05:34 μ.μ. EEST, ο χρήστης Δήμος 
Κυθήρων | Δημοτικό Συμβούλιο <depitropi@kythira.gr> έγραψε: 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας,  

με το email αυτό σας γνωστοποιούμε την έναρξη της 15ης συνεδρίασης του Δ.Σ. Κυθήρων η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (email), 

σε πραγματικό χρόνο. 

Με το ηλεκτρονικό μας μήνυμα, (email), που λάβατε στις 28/9/2020 στάλθηκαν η ημερήσια 

διάταξη της Συνεδρίασης αυτής, οι σχετικές εισηγήσεις καθώς και ενημερωτικό έντυπο για τη 

διαδικασία. 

Κατόπιν  με το ηλεκτρονικό μας μήνυμα, (email), που λάβατε στις 2/10/2020 στάλθηκε προς 

διευκόλυνσή σας  έντυπο το οποίο μπορείτε αν θέλετε να το συμπληρώσετε και να το 

αποστείλετε σήμερα.  

Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις σας μπορούν να αποσταλούν σε εμάς, με 

όλους τους τρόπους που αναφέρονται στο ενημερωτικό έντυπο που σας είχαμε στείλει στις 

28/9/2020. Προϋπόθεση φυσικά είναι αυτές οι απαντήσεις ή εναλλακτικές προτάσεις ή 

τοποθετήσεις να αποσταλούν εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στην 15η πρόσκληση 

του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι τις 15:00’ σήμερα. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ εντός της επόμενης ώρας να μας αποστείλετε τις ψήφους ή τις 

εναλλακτικές σας προτάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο email του Δημοτικού 

Συμβουλίου depitropi@kythira.gr 

  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Εμμανουήλ Στάθης 

 

 Η τοποθέτηση ΟΛΩΝ των μελών της αντιπολίτευσης  δόθηκε με το 
παρακάτω κείμενο. 
 “ Επίσης, και με αφορμή την σημερινή συνεδρίαση, με την μέθοδο, την οποία 
βαφτίσατε ως τηλεδιάσκεψη, στηριζόμενος στην "εφεύρεση" του Δήμου Πόρου 
σας θέτω προ των ευθυνών σας σχετικά με το θεσμικό σας ρόλο ως προς την 
διασφάλιση των δημοκρατικών αρχών και διαδικασιών. Δεν προκύπτει από 
πουθενά αυτός ο τρόπος σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου και δεν 
περιγράφεται σε κανένα σχετικό νόμο. Αν ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του μια 
τέτοια διαδικασία, θα την περιέγραφε αναλυτικά, όπως κάνει στο σχετικό 
απόσπασμα από τον σχετικό νόμο που σας επισυνάπτω, όπου αναλυτικά 



περιγράφει στο άρθρο 2 την τηλεδιάσκεψη μέσω "Σύζευξις" και στο άρθρο 3 μέσω 

«e:Presence.gov.gr». Πουθενά δεν περιγράφεται ως διαδικασία αυτό που εσείς θα 
εφαρμόσετε σήμερα. Άλλωστε αν ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο δεν θα έδινε την τρίτη επιλογή, την οποία περιγράφει ως "Περιφορά" 
που τόσους μήνες χρησιμοποιείτε. Παρακαλώ το παρόν email να ενσωματωθεί στα 
πρακτικά, αλλά και στην κάθε απόφαση που θα ληφθεί και θα αποσταλεί για 
έγκριση στην αποκεντρωμένη διοίκηση.” 

 

 Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση  πάρθηκε απόφαση συμμετοχής στον υπό 
σύσταση αναπτυξιακό οργανισμό “ΕΥΠΛΟΙΑ”  χωρίς καμία απολύτως ανταλλαγή 
απόψεων και οποιουδήποτε τύπου διαλογική συζήτηση όπως επιτάσσει η 
νομοθεσία. 
 

 

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

• Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κυθήρων νομιμοποιούνται στην 

άσκηση της παρούσας καθώς έχουν υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας 

των διαδικασιών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  

• το έννομο συμφέρον των δημοτικών συμβούλων δεν συνάπτεται με 

τους πολιτικούς σκοπούς των παρατάξεών τους, αλλά θεμελιώνεται 

αυτοτελώς και αυτοδύναμα, 

•    το δικαίωμα άσκησης προσφυγών από τους μειοψηφούντες 

δημοτικούς συμβούλους αποτελεί το λειτουργικά αντίστοιχο δικαίωμα 

των δικαιωμάτων των οργάνων διοίκησης του Δήμου. 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  

 Ολες (πλήν μιας) οι προσκλήσεις συνεδρίασης του δεκαεπταμελούς  

Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κυθήρων  απο την ύπαρξη της πανδημίας 

έγιναν δια περιφοράς .  Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες συσσωμης της 

αντιπολίτευσης  για κατάργηση στην πράξη κάθε δικαιώματος διαλόγου και 

ελέγχου και  δεδομένης της ύπαρξης κατάλληλου χώρου για  συνεδριάσεις  

κεκλεισμένων των θυρών  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

ανακάλυψε μια διαδικασία  που δεν προβλέπεται απο καμία νομοθεσία και 



καμία εγκύκλιο.  Επί της ουσίας  αποβλέπει στην συνέχιση της δια 

περιφοράς διαδικασίας βαφτίζοντας την  “τηλεδιάσκεψη”. 

 

 

Ζητάμε την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται απο το Υπουργείο 

Εσωτερικών  και την ανάκληση  του εγγράφου 4019/28-9-2020  του 

προέδρου του Δ.Σ.  ως άκυρου και παράτυπου.   

Ζητάμε την εφαρμογή των διαδικασιών συνεδρίασης που προβλέπει η  ανάλογη 

εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.  με πρώτη προτεραιότητα δια ζώσης, κεκλεισμένων 

των θυρών, και μόνο σε έλλειψη κατάλληλων συνθηκών την εφαρμογή κατα 

σειρά πραγματικής τηλεδιάσκεψης   ή δια περιφοράς συνεδρίαση.  Είναι 

απαράδεκτο μεγάλοι δήμοι να συνεδριάζουν   κεκλεισμένων των θυρών  και 

ο πρόεδρος δήμου Κυθήρων  να  επικαλείται  αστεία επιχειρήματα  για να 

αποφεύγει δια ζώσης συνεδρίαση. 

Ζητάμε την ακύρωση της   με αριθμό    077/2020       απόφασης του Δ. Σ.  για 

συμμετοχή στον αναπτυξιακό σύνδεσμο ΕΥΠΛΟΙΑ.  

 Διότι   

α)  υπήρξε παράτυπη πρόσκληση σε συνεδρίαση και  

β) επιπλέον, όπως προκύπτει και απο τα πρακτικά, δεν υπήρξε κανενός είδους 

διαλογική συζήτηση  και  επιχειρηματολογία για την εκχώρηση σημαντικών 

αρμοδιοτήτων του Δήμου μας  σε ένα όργανο που δεν ελέγχεται απο τα 

δημοτικά συμβούλια ενώ  συγκεντρώνει σημαντικούς πόρους για να 

πραγματοποιεί έργα χωρίς διαφάνεια.  Η διαλογική συζήτηση αποτελεί 

προυπόθεση νομιμότητας των αποφάσεων. 

        

Επειδή η παρούσα είναι παραδεκτή, νόμιμη , βάσιμη και αληθής και ασκείται 

εμπρόθεσμα 

ΖΗΤΑΜΕ 

για τους λόγους αυτούς   

1 Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή 

2.Να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν οι  προσβαλλόμενες πράξεις. 


