
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                                Πράξη 09η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Κατάρτιση 

προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη) και δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ραδίτσα που 
εισηγείται τα κατωτέρω : 
        

 «Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του 
Ν.3852/2010, με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης. (εφεξής Συμπαραστάτης) 

 
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ των 

δημοτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιαχείρισης, την διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και 
την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου. Διερευνά επώνυμες καταγγελίες μόνο από 
πολίτες ή επιχειρήσεις, που έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών. 

 
Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν 

υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του 
Συμπαραστάτη το συντομότερο δυνατό. 

 
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. 

 
  Στο περιεχόμενο της προκήρυξης πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες που αφορούν : α) τις 

ιδιότητες που αποτελούν κώλυμα ή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη, β) τον χρόνο 
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υποβολής της δήλωσης υποψηφιότητας, γ) τη διαδικασία επιλογής, δ) τη δημοσιότητα της προκήρυξης και 
ε) την προβλεπόμενη στο νόμο θητεία του Συμπαραστάτη. 

 
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται, εκ του νόμου, και συμπίπτει με την ημερομηνία 

διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Ως 
εκ τούτου στην προκήρυξη θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία 
υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενώ μπορούν να αναγράφονται και κριτήρια που κρίνονται ικανά να εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του 
Συμπαραστάτη τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης. 

 
Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Δήμαρχο, α) δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο δημοτικό κατάστημα, με 

αναγραφή ολόκληρου του κείμενου, β) αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ η ισχύς της περιλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες 
που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη. 

 

Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 

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. 

 
   Επομένως οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες : 
 
  α) Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου προκήρυξης (Δημοτικό Συμβούλιο) 
  β) Έκδοση προκήρυξης. 
  γ) Δημοσίευση προκήρυξης. 
  δ) Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. 
  ε) Συνεδρίαση για λήψη απόφασης επιλογής. 
      ε1) Υποβολή υποψηφιοτήτων. 
      ε2) Μυστική ψηφοφορία για την επιλογή. 
      ε3) Λήψη απόφασης. 
  στ) Δημοσίευση απόφασης. 
 
   Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εγκρίνετε το κείμενο της πρόσκλησης, που προτείνεται να είναι το 

ακόλουθο : 
 
 « Ο Δήμαρχος Ιθάκης αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.4623/2019, με τις 

οποίες επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010( Φ.Ε.Κ.87Α), όπως τροποποιήθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του  Ν. 3966/2011(Φ.Ε.Κ.118Α), προκηρύσσει την διαδικασία για την 
πλήρωση μιας θέσης Συμπαραστάτη. 

 
 Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης πρόκειται να επιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου 

κύρους και εμπειρίας, αποκλειομένων όσων έχουν κώλυμα ή ασυμβίβαστο κατά το άρθρο 14 του 
ν.3852/2010. Η ημερομηνία  υποβολής των υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής 
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα 
συνεδρίασης του Δ.Σ.  

 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο προεδρείο του Δ.Σ. 

αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.  
 
Η επιλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται αυτός που θα επιλεγεί να συγκεντρώσει στο 

πρόσωπό του την ειδική πλειοψηφία των 3/5 των πραγματικά παρόντων μελών του Δ.Σ. Εάν κατά την 
πρώτη ψηφοφορία κανένας υποψήφιος λάβει το πιο πάνω ποσοστό, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την ίδια 
ή μεταγενέστερη συνεδρίαση, με την ίδια ειδική πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο 
προβλεπόμενες από τον νόμο συνεδριάσεις, εκδίδεται νέα προκήρυξη.    
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 Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών, η οποία λήγει την 31-12-

2023. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να 
επισυνάπτεται και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα προσόντα του υποψήφιου.    

 
 Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα προσόντα:  α) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Θα προσμετρηθεί εάν το αντικείμενο των σπουδών άπτεται θεμάτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης, ή του Διοικητικού Δικαίου. β) Η αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων, τυποποίηση και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών , διαδικασίες δημόσιων 
υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο. 

 
Η παρούσα ως κανονιστική πράξη α) δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα, με αναγραφή 

ολόκληρου του κείμενου, β) αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από .......... » 

 
      Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ» Επ. Μαυροκέφαλος αναφέρει τα εξής : 
 
      « Είναι υπέρ του δέοντος σε ένα μικρό Δήμο να έχουμε ένα δημότη να ελέγχει την διοίκηση. Εμείς σαν 
Λαϊκή Συσπείρωση υπερασπιζόμαστε  τα συμφέροντα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων του νησιού μας. 
Να λάβουμε πολιτική απόφαση ότι δεν θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν οι διαδικασίες πρόσληψης  
Συμπαραστάτη του Δημότη, λόγω του μικρού μεγέθους του Δήμου μας και των λίγων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουμε, τη στιγμή που υπάρχει το ΚΕΠ, το οποίο προφανώς κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως 
αντιλαμβανόμαστε όλοι.» 

 
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά 

καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
 

Την κατάρτιση προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη για τον Δήμο Ιθάκης το περιεχόμενο της 
οποίας είναι το εξής :  

 
« Ο Δήμαρχος Ιθάκης αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.4623/2019, με τις 

οποίες επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010( Φ.Ε.Κ.87Α), όπως τροποποιήθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του  Ν. 3966/2011(Φ.Ε.Κ.118Α), προκηρύσσει την διαδικασία για την 
πλήρωση μιας θέσης Συμπαραστάτη. 

 
 Ως Συμπαραστάτης πρόκειται να επιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, 

αποκλειομένων όσων έχουν κώλυμα ή ασυμβίβαστο κατά το άρθρο 14 του ν.3852/2010. Η ημερομηνία  
υποβολής των υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου μας και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δ.Σ.  

 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο προεδρείο του Δ.Σ. 

αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.  
 
Η επιλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται αυτός που θα επιλεγεί να συγκεντρώσει στο 

πρόσωπό του την ειδική πλειοψηφία των 3/5 των πραγματικά παρόντων μελών του Δ.Σ. Εάν κατά την 
πρώτη ψηφοφορία κανένας υποψήφιος λάβει το πιο πάνω ποσοστό, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την ίδια 
ή μεταγενέστερη συνεδρίαση, με την ίδια ειδική πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο 
προβλεπόμενες από τον νόμο συνεδριάσεις, εκδίδεται νέα προκήρυξη.    

 
 Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών, η οποία λήγει την 31-12-

2023. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να 
επισυνάπτεται και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα προσόντα του υποψήφιου.    

 
 Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα προσόντα:  α) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Θα προσμετρηθεί εάν το αντικείμενο των σπουδών άπτεται θεμάτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης, ή του Διοικητικού Δικαίου. β) Η αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή 
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περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων, τυποποίηση και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών , διαδικασίες δημόσιων 
υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο. 

 
Η παρούσα ως κανονιστική πράξη α) δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα, με αναγραφή 

ολόκληρου του κείμενου, β) αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από .......... » 
 

         Μειοψηφούν οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ κ.κ. 1) Ε. Μαυροκέφαλος 
2) Α.Ταφλαμπάς, 3) Β. Περίχαρος και 4) Σ. Πατσαλιάς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

 
 
  Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 
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