
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ          Αριθμ. Απόφ. 07/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  23-1-2020  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  6:00 μ..μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. αριθμ.  
868/16-1-2020 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η οποία 
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής 
του « Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης » σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. Δίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς Δημήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 

1. Σίσσιος Μιχαήλ 
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25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πτολεμαΐδας, Ανατολικού, Αρδασσας, 
Ερμακιάς, Κομάνου, Μηλοχωρίου, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου , Μαυροπηγης 
Βλάστης και Γαλάτειας  , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
……………………………………………………………………………………………. 
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα. 
……………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης  
ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών  εξέδωσε την  αριθμ. 1/7-1-2020 εγκύκλιο  με την οποία 
ρυθμίζει τη διαδικασία με την οποία πρέπει  να γίνει η επιλογή  του συμπαραστάτη του 
Δημότη και της επιχείρησης. 
 Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται προκειμένου να 
λάβει απόφαση για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του συμπαραστάτη και 
θέτω υπόψη του σώματος Σχέδιο της προκήρυξης η οποία έχει ως εξής : 
 
                Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 
Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως 
επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 
του Ν. 4623/2019. 
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και εμπειρίας. 
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 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. 
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών 
προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και 
των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) 
ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη 
λήψη της καταγγελίας τους. 
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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. 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στο 
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  που κατά την κρίση του  θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του 
για τη πλήρωση της θέσης  από την ημερομηνία ανάρτησης  της παρούσας προκήρυξης  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου  και μέχρι την ημερομηνία  που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της Επιχείρησης. 
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία 
επιλογής  θα ανακοινωθεί  έγκαιρα , πέντε ημέρες πριν την συνεδρίαση στην επίσημη  
ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας  
Πληροφορίες παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από τη Γραμματεία Δημοτικού 
Συμβουλίου  στα τηλέφωνα 24633 50111 και 24633 50151 κ.κ. Κιουρτσίδου Κωνσταντία και 
Στενημαχαλή Δέσποινα. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση  κατά την οποία εκφράσθηκαν διάφορες απόψεις των 
Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Ο 
πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 
 

                                                  Αριθμ. απόφ. 7/2020 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την Εισήγηση του Προέδρου, , τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4623/2019, και την 1/7-1-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει το περιεχόμενο της παρακάτω προκήρυξης  για την επιλογή του Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης  του Δήμου Εορδαίας  

 

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 
Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως 
επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 
του Ν. 4623/2019. 
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και εμπειρίας. 
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 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. 
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών 
προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και 
των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 
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προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) 
ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη 
λήψη της καταγγελίας τους. 
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. 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στο 
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  που κατά την κρίση του  θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του 
για τη πλήρωση της θέσης  από την ημερομηνία ανάρτησης  της παρούσας προκήρυξης  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου  και μέχρι την ημερομηνία   και μέχρι την ημερομηνία  που θα ορισθεί 
για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα συμπεριλαμβάνει και 
το θέμα  της  επιλογής  του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
 που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία 
επιλογής  θα ανακοινωθεί  έγκαιρα , πέντε ημέρες πριν την συνεδρίαση στην επίσημη  
ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας  
Πληροφορίες παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από τη Γραμματεία Δημοτικού 
Συμβουλίου  στα τηλέφωνα 24633 50111 και 24633 50151 κ.κ. Κιουρτσίδου Κωνσταντία και 
Στενημαχαλή Δέσποινα. 

Η Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Ανδρονικίδου δήλωσε παρών. 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 7/2020  

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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