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Από το πρακτικό 5
ο
 της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆έλτα. 

Αριθ. Απόφ. 50/2015 
                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της 
Επιχείρησης του ∆ήµου ∆έλτα.  

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 27
η
 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ύστερα από την αριθ. 4029/18-2-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε 
σε όλα τα µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τριάντα (30), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βαµβάκος Ευάγγελος 
2. ∆ηµοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
3. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος 
4. Σάκας Πασχάλης 
5. Κηπουρός ∆ηµόκριτος 
6. Ζάχος Γρηγόριος 
7. Λιούλιας Στέφανος 
8. Παππάς Αθανάσιος 
9. Καµανάς ∆ηµήτριος 

10. Αναγνώστου Ανδρέας 
11. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης 
12. Χαλκίδης ∆ηµήτριος  
13. ∆ουζδαµπάνης Κωνσταντίνος 
14. Αγγουράς Γεώργιος 
15. Καλτσίδης Παναγιώτης 

16.Τσουµπάρης Κωνσταντίνος 
17. Γουρουνίδης Φίλιππος 
18. Μπαλλογιάννη Ελένη 
19. Μπέκας Στέργιος 
20. Νικολτζούκη Ελένη 
21. Γλώσσης Γεώργιος 
22. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
23. Κουκούλη Κυριακή 
24. Ρήγας Ιωάννης 
25. Μπατζιλή Ελένη 
26. Πάντη Νικολέτα 
27. Ουζούνης Γρηγόριος 
28. Ζακαλκάς ∆ηµήτριος 
29. Γκλαβέρης Βασίλειος 
30. Αρβανιτίδης Γεώργιος 

1. Βαλάρης Θεόδωρος 
2. Πετρίδης Ανέστης 
3. Χατζηκυριάκου 
Πασχαλίνα 
 
 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο ∆ήµαρχος κ. Φωτόπουλος Ευθύµιος. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του ∆ήµου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος. 

 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα ∆ηµοπούλου - Τυφλιώρη Μαριάνθη εισηγούµενη το 
µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συµβουλίου τα εξής :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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 είναι 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 Ν. 3852/2010. Η θητεία του 
συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών. 
Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) µηνών από την 
εγκατάσταση των αρχών (τροποποίηση µε το άρθρο 4 του Ν. 4257/14, ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-14). 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. 
Στη συνέχεια αφού η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο δηµοτικό συµβούλιο ότι η υπ΄ αριθ. 3846/17-2-
2015 σχετική προκήρυξη για την επιλογή του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης έχει 
αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια (Α∆Α: 7597Ω9Ι-ΦΒΕ) και στην ιστοσελίδα του δήµου, κάλεσε τους 
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας. 
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∆ήλωση υποψηφιότητας κατέθεσαν οι : Γιαννακέρη Αναστασία - Αντωνία και Κοµκούδης 
Αθανάσιος. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε έναν - έναν τους υποψηφίους να παρουσιάσουν το βιογραφικό 
τους, στο συµβούλιο. 
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και αφού διαπιστώθηκε ότι κανείς από τους δύο 
υποψηφίους δεν έχει τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 
3852/2010, η Πρόεδρος κάλεσε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά, µε µυστική 
ψηφοφορία. Επίσης ενηµέρωσε το συµβούλιο ότι για να επιλεγεί ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη 
και της Επιχείρησης θα πρέπει να πάρει είκοσι δύο (22) ψήφους. 
 
Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία από τους τριάντα (30) παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 
Από την καταµέτρηση των ψήφων, βρέθηκε ότι : 
Η κα Γαννακέρη Αναστασία - Αντωνία, έλαβε πέντε (5) ψήφους. 
Ο κ. Κοµκούδης Αθανάσιος, έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους. 
Επίσης βρέθηκαν δύο (2) λευκά ψηφοδέλτια. 
 
Επειδή από την ανωτέρω µυστική ψηφοφορία, ο κ. Κοµκούδης Αθανάσιος έλαβε την πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επιλέγεται ως 
Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου ∆έλτα.  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου του, την εκλογική διαδικασία καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επιλέγει ως Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου ∆έλτα, τον κ. Κοµκούδη 
Αθανάσιο, ο οποίος συγκέντρωσε τις απαιτούµενες από το νόµο ψήφους, δηλαδή είκοσι τρεις 
(23), σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 50/2015 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 

ΣΟΥΡΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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