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                                                                   ΠΡΟΣ 

         τον  Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ». 

 

ΣΧΕΤ:   1.το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

             2.Το άρθρο 58  παρ. 2 Ν. 3966/2011. 

             3.Τo άρθρο  4 του Ν. 4257/2014.  
 4. τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ.                             

36387/14-11-2014  Προκήρυξη του Δήμου Διονύσου. 

 5. το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 40.193   κατοίκους, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2011. 
 

            Σύμφωνα με τις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του 

άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 και το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014:  

«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 του δήμου, περιφέρειας η βουλευτής. 

Ως προς το αξίωμα  του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα 

κωλύματα και τα  ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. 

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

2.Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι(6) μηνών από 

τη εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και επιχείρησης 

επιλέγεται με απόφαση που 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 η 

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. 

 

Στην εγκύκλιο 27230/7-6-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ 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 ίδιου 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 δηλ. μετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην 

ίδια η σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού η περιφερειακού συμβουλίου , δεν 

επιτυγχάνεται η εκλογή του συμπαραστάτη, τότε πριν την διενέργεια νέας 

ψηφοφορίας εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία  

μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια η άλλα πρόσωπα η να αποσύρουν  το 

ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη 

προκήρυξη». 

 

Έπειτα από την αριθ. 36387/14-11-2014 προκήρυξη του Δήμου η οποία 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του 

συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης που έθεσαν κατόπιν σχετικής τους 

δήλωσης στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τις υποψηφιότητές τους, μέχρι 

τη στιγμή αυτή : 

 

1.Λειβαδά Μαρία του Βασιλείου (Α.Π 37777/28-11-2014). 

2.Αμπαρτζίδης Ιωακείμ του Δημητρίου  (Α.Π 38913/8-12-2014). 

3.Moυτζούρη Ελένη του Δημητρίου  (Α.Π 38571/4-12-2014). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει με μυστική 

ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου, τον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ενεργή, 

σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη του Δήμου μας, λήγει δε με την έναρξη της 

συνεδρίασης της 15
ης

 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00. 

 

 

                                                                Ο Δήμαρχος 

 

 

 

 

                                                                   Ζαμάνης Διονύσιος 

                                                              

 


