
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.   74  /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   18-06-2020    ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   
το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισμένων των θυρών ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 
30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους 
του Υπ Εσωτερικών,  στο Δημοτικό Κατάστημα μετά  την  υπ. αριθμ.  11238/11-
6-2020  πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον 
καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, και  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία 
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
 
………………………………………………………………………………………… 
Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της  Επιχείρησης Δήμου 
Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………………………. 
                    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. Μίχος Κωνσταντίνος 
15. Σίσσιος Μιχάλης 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. Δίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς Δημήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

 
1. Τερζοπούλου Αθηνά 
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23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
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 ;ήταν 
παρόντες. 
………………………………………………………………………………………….. 
Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα  δήλωσε ότι απέχει από τη διαδικασία εκφράζοντας την 
αντίθεση της στο συγκεκριμένο θεσμό. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο παραπάνω θέμα ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν 
με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19 
ορίζεται ότι: 
«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους 
νησιωτικούς δήμους, 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 δύο (2) μηνών 
από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και 
της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική 
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια 
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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 ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020 μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα 
εξής: 
«[…] η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου 
διμήνου. Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει 
εδραιωθεί από το έτος 2011 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του 
Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι δυνατή η 
επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής 
περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο 
προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις. 
[…] Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη ξεκινά από την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου που δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της 
προβλεπόμενης στο νόμο προκήρυξης ή από την προκήρυξη - σε περίπτωση μη 
έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της 
επιλογής. 
[…] Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την ανωτέρω μυστική ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία 
των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του. Ο νομοθέτης έκρινε ότι η 
ανωτέρω ειδική πλειοψηφία μπορεί να εξασφαλίσει, τόσο το κύρος του θεσμού, 
όσο και την ευρεία αποδοχή του από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Συνεπώς, πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία, 
ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί 
Συμπαραστάτης.  
Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο αριθμός των 
πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνεται από τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και καταγράφεται τη στιγμή έναρξης της 
ψηφοφορίας. Στον αριθμό αυτόν (των πραγματικά δηλαδή παρόντων δημοτικών 
συμβούλων) υπολογίζεται η απαιτούμενη για τη λήψη απόφασης ειδική 
πλειοψηφία των 3/5. Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο 
πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των 
πραγματικά παρόντων μελών που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της 
ψηφοφορίας[…]». 
 
Με την υπ’ αριθ. 7/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το 
ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την 
επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.  
 
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ 1955/28-1-20 προκήρυξη Δημάρχου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου  
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Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της 
Επιχείρησης έθεσαν κατόπιν σχετικής δήλωσής τους στο προεδρείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου τις υποψηφιότητες τους. 

- Ατσιος Βασίλειος 

- Ιακωβίδης Αντώνιος  

- Κούσης Ιωάννης 

- Παύλου Αναστασία  

- Τσιπραηλίδου Κασσιανή 
 

Από τους ανωτέρω υποψήφιους παρόντες ήταν Ο Ατσιος Βασίλειος, Παύλου 
Αναστασία και Κυριακή Τσιπραηλίδου  τους οποίους ο Πρόεδρος έδωσε το 
λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με την υποψηφιότητα τους. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος συνεχάρη και τους πέντε 
υποψήφιους αναφέρθηκε στον θεσμό του συμπαραστάτη και τελειώνοντας 
ανέφερε ότι η παράταξή του θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Κούση. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία στην επιλογή του 
Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ανάμεσα στους παραπάνω 
υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του 
καθενός. 
 
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας στην οποία ψήφησαν  31 δημοτικοί 
Σύμβουλοι  ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία 
έχουν ως εξής:  

- Ατσιος Βασίλειος  έλαβε  7 ψήφους 

- Ιακωβίδης Αντώνιος έλαβε  1  ψήφο 

- Κούσης Ιωάννης έλαβε  20 ψήφους 

- Παύλου Αναστασία έλαβε  1 ψήφο 

- Τσιπραηλίδου Κασσιανή έλαβε  2 ψήφους 
Στην ψηφοφορία, την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων 
μελών του δημοτικού συμβουλίου συγκέντρωσε ο  Κούσης Ιωάννης  οπότε και 
επιλέγεται στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  
 την εισήγηση του προέδρου,  
 το άρθρο 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19 
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020 
 την υπ’ αριθ.7/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό 

ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης 
 την υπ’ αριθ. 1955/28-1-20  προκήρυξη Δημάρχου 
 τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν 
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 τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας  
 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

 
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Επιλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης τον Κούση 
Ιωάννη του Φιλάρετου  
 
Β. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και 
τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.  
Γ. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 74 /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 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
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                   Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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