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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο, του Συμπαραστάτη του Δημότη  και 

της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010»

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 4 του ν. 4257/2014 

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 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 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 πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με 
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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 27230/07.06.2011 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 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 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».

Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 45128/15-10-2019 προκήρυξη του Δήμου, η οποία 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν 

αίτηση-δήλωση υποψηφιότητάς για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της 

Επιχείρησης ήταν οι παρακάτω: 

- Ζίγκηρης Κωνσταντίνος (Αρ. πρωτ. αίτησης 47331/25-10-2019)

- Μπαλάσκα Μαρία-Άννα (Αρ. πρωτ. αίτησης 47344/25-10-2019)

- Σιδέρης Μιχάλης (Αρ. πρωτ. αίτησης 46684/22-10-2019)

- Χαραλαμπίδης Κίμωνα Γεώργιος (Αρ. πρωτ. αίτησης 47459/25-10-2019)

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 176/01-11-2019 (ΑΔΑ: 6Π41ΩΨ8-ΙΝΥ) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία διεξήχθησαν δύο (2) μυστικές ψηφοφορίες, δεν 

συγκεντρώθηκε από κανέναν υποψήφιο η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των 

παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή Συμπαραστάτη του 

Δημότη & της Επιχείρησης. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 45368/01-11-2021 προκήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση 
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υποψηφιότητάς για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 

ήταν οι παρακάτω: 

- Κολετζάκης Νικόλαος (Αρ. πρωτ. αίτησης 47563/11-11-2021)
- Σαχσανίδης Ευστάθιος (Αρ. πρωτ. αίτησης 49323/16-11-2021).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 150/19-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΗΒΩΨ8-873) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, δεν συγκεντρώθηκε από κανέναν υποψήφιο η 

απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9945/31-01-2023 προκήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν 

αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της 

Επιχείρησης.

Ύστερα από όλα τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσει 

στις περαιτέρω ενέργειες.  

                                                           

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               

                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
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