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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                    Απόσπασµα  
                κα Κουκουτέγου Κλ.                                                  Από το πρακτικό της 15-06-2015 
                                                                                                   συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 188/2015 
 
ΘΕΜΑ:  Επιλογή συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης του ∆ήµου 

 Αµπελοκήπων  - Μενεµένης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µήνα Ιουνίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από την 8175/11-6-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 
µελών  ήταν : 
 
Παρόντες  Απόντες 
1. Αβραµίδης Κυριάκος 1. Λαϊνάκου Αφροδίτη 
2. Αρµπατζάνη - Τσοµπανόγλου Μαρία  2. Λαδάς Ευάγγελος 
3. Εµεινίδης Αναστάσιος    
4. Ιωαννίδης Εµµανουήλ   
5. Βαλάνος Νικόλαος    
6. Γρούγιος Ηλίας    
7. Μεζίκης Βασίλειος    
8 Γυµνόπουλος Κοσµάς    
9. Μανωλόπουλος Βασίλειος,    
10. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,    
11. Κάτζικας Γεώργιος,    
12. Κουσενίδης Αλέξανδρος    
13. Αποστολίδου Μαρία   
14. Παναγιωτίδης Γαβριήλ    
15. Ναλµπαντίδου Αφροδίτη   
16. Καρράς Ευστράτιος    
17. Κωνσταντίνου Κυριάκος    
18. Σιδηρόπουλος Σάββας    
19. Κεσόγλου Παύλος    
20. Σουσλόγλου Νικόλαος   
21. Κυριλλίδης Γεώργιος    
22. Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή    
23. Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία   
24. Καζαντζίδης Γεώργιος   
25. Πεχλιβανίδης Νικόλαος     
26. Αβραµίδης Μωϋσής   
27. Λαδάς Παράσχος    
28. Ράπτου Ολγα     
29. Νοτάκης Ιωάννης    
30. Τσοµπανοπούλου Μελίσα   
31. Σµήλιος Ηλίας   
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Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένη και 
παρέστησαν κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι, οι 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες της παρ. 2 του άρθρου 
58 του Ν. 3966/2011 και το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 ορίζουν :  
«1.  Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 

επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου, πρόσωπο 
εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης. 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δηµοτικού 
συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της 
επιχείρησης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωµα 
του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο 
άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών.  

2.  Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση 
των αρχών. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση η οποία 
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών 
του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την 
ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία 
και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων 
του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  

3. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου, δέχεται καταγγελίες άµεσα 
θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών 
του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά 
προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) 
ηµερών στους ενδιαφερόµενους. 

4.  Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης δεν 
αναιρεί τη σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις 
αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 

5.  Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση 
παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για τον απολογισµό της δηµοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του 
Κ.∆.Κ., εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Ο συµπαραστάτης µπορεί επίσης να 
προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε 
το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών 
προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές 
προτάσεις του συµπαραστάτη υποβάλλονται στον δήµαρχο και κοινοποιούνται στο δηµοτικό 
συµβούλιο και στον γενικό γραµµατέα του δήµου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές 
προτάσεις του συµπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε φροντίδα 
των δηµοτικών υπηρεσιών. 

6.  Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία 
του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του 
συµπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς 
συµβούλους.»  

Επίσης στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. µε Α.Π. 27230/07.06.2011 επισηµαίνονται τα εξής :    «… 
Σηµειώνεται επίσης ότι  για την εκλογή του Συµπαραστάτη ισχύουν τα κωλύµατα των άρθρων 14 και 
116 του Ν. 3852/ 2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 
προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόµου. Εποµένως δεν υφίσταται κώλυµα εκλογής δικηγόρου στη θέση 
του Συµπαραστάτη. 
Η διαδικασία για την επιλογή του Συµπαραστάτη αρχίζει µε την έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση 
της θέσης. Η προκήρυξη µπορεί να εκδίδεται, κάθε φορά, και µετά το πέρας της δεύτερης ανεπιτυχούς 
εκλογής του Συµπαραστάτη. Εφόσον, δηλαδή, µετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες µπορεί να 
διενεργούνται στην ίδια ή σε εποµένη συνεδρίαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, δεν 
επιτυγχάνεται η εκλογή του Συµπαραστάτη, τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται 
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προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα 
πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα µε την 
προηγούµενη προκήρυξη». 

Τα προβλεπόµενα απο τις σχετικές διατάξεις (ανάρτηση προκήρυξης) έγιναν σύµφωνα µε τον νόµο, 
συνεχίζει ο πρόεδρος, και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους.  

Ακολουθεί η κατάθεση των υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόµενους, η παρουσίαση των 
βιογραφικών τους από τους ίδιους και ακολουθεί η διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας για την 
επιλογή του συµπαραστάτη. 
 
Κατατέθηκαν οι κάτωθι πέντε (5) υποψηφιότητες :  

1. Φούσκας Πασχάλης του Ιωάννη 
2. Ζαχαρούδη Μελποµένη  του Αχιλλέα 
3. Ραπτοπούλου Σοφία του  
4. Περικλής Σκούφης του Χρήστου 
5. Φανή Φακκά  του Γρηγορίου  
 
και µετά την διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της 
ψηφοφορίας, σύµφωνα µε τα οποία επελέγη ο κος Φούσκας Πασχάλης του Ιωάννη, ο οποίος 
έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους.  
(Η σχετική διαδικασία αποτυπώνεται στο συνταχθέν πρακτικό επιλογής το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της παρούσης).  
 
Οι ∆ηµοτικοί Συµβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Σµήλιος Ηλίας απέχουν 
της διαδικασίας, θεωρώντας ότι ο θεσµός αυτός συµπληρώνει την επιχειρηµατική λογική που εισάγει ο 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και ενώ είναι του πολίτη - δηµότη και των επιχειρήσεων, θα καταλήξει να είναι των 
επιχειρήσεων και ουσιαστικά ο «εκπρόσωπος» των επιχειρήσεων στον ∆ήµο.     
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, τις κατατεθείσες 
υποψηφιότητες, τις τοποθετήσεις των ενδιαφεροµένων, τη διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους είκοσι δύο (22) υπέρ, επί του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 
 
- Επιλέγει ως Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της Επιχείρησης στον ∆ήµο  Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης, για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, τον κ. Φούσκα  Πασχάλη του Ιωάννη, 
∆ικηγόρο και κάτοικο του ∆ήµου µας. 
- Τα καθήκοντά του θα είναι αυτά που αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις των  παρ. 3, 4 
και 5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και θα λαµβάνει  αντιµισθία ισόποση µε την 
αντιµισθία του πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 188/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 15 - 06 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                   Ο πρόεδρος   
  
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                     Νικόλαος Βαλάνος 



[4] 
 

 


