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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                      Αγία Παξαζθεπή, 04.12.2019 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                         Αξ. Πξση.: 33734 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                                      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ      
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ     
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνύ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr  
                                                                                  

        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Από ηα πξαθηηθά ηεο 26 / 2019 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 359 / 2019                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Λήυε απόθαζες γηα ηελ επηιογή προζώποσ γηα ηε 
ζέζε ηοσ Σσκπαραζηάηε ηοσ Δεκόηε θαη ηες 
Επητείρεζες γηα ηολ δήκο Αγίας Παραζθεσής  

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27.11.2019 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 18.30 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 32524/22.11.2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ 

από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 4 

ηνπ Ν. 4555/18. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην 

ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -22- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο 

λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
2. άξθνπιαο Βαζίιεηνο 
3. Γάβαξε Διέλε 
4. Μαιάκνο Νηθόιανο 
5. Αξγπξόο Ησάλλεο 
6. Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθόιανο 
7. Παλαγόπνπινο Νηθόιανο 
8. Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ 
9. ηαζόπνπινο Ησάλλεο 
10. Γθηόθα Σεξςηρόξε  
11. Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο 
12. Μνπρηνύξε Γεξαζηκία 
13. Νηθνιαθνπνύινπ – Ννύιε Βαζηιηθή 
14. Λνγνζέηεο Ησάλλεο  
15. Γάθε Άλλα 
16. Ρέγαο Γεκήηξηνο 
17. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα  
18. Κνληνπνύινπ Μαξία 
19. Παπακηραήι σηήξηνο 
20. Εόκπνιαο Νηθόιανο 
21. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο  
22. Γθηδηώηεο Αλδξέαο  

 

 
1. Γθόλεο Παλαγηώηεο  
2. Κνληαμήο Γεκήηξηνο  
3. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
4. Γεξκαηάο Ησάλλεο 
5. Μπισλάθεο Ησάλλεο  
6. Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο 
7. Φσηεηλνύ Εσή 
8. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
9. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
10. Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο 
11. Αιεθαληή Μειίλα 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ – εξσηήζεσλ – ηνπνζεηήζεσλ 

πξνζήιζαλ νη θ.θ. Γηαθνγηάλλεο Π., Μπισλάθεο Η., Φσηεηλνύ Ε., Γεξκαηάο Η., 

Κξεηηθίδεο Κ., Ατδίλε – Παπαζηδέξε ., θαη Λέθθαο Γ.  

2. Πξηλ από ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Σζηκπνπθάθεο Γ.  

3. Πξηλ από ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ.θ. 

Κνληνπνύινπ Μ., Γάβαξε Δ., Μνπζηόγηαλλεο Α., θαη Κξεηηθίδεο Κ. 

4. Πξηλ από ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ. ηαζόπνπινο 

Η. θαη Μπισλάθεο Η.  

5. Πξηλ από ηελ ςεθνθνξία γηα ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ε θα. Μνπρηνύξε Γ.  

6. Πξηλ από ηελ ςεθνθνξία γηα ην 8ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Οηθνλόκνπ Γ.  

 

Δπί ηνπ 1νπ  Ζ.Γ. ζέκαηνο     

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ «Λήςε απόθαζεο γηα 
ηελ επηινγή πξνζώπνπ γηα ηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο 
Δπηρείξεζεο γηα ηνλ δήκν Αγίαο Παξαζθεπήο» ην νπνίν θαη εηζεγνύκαη. 
 

ύκθσλα κε ην άξζξ. 77 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο απηό ελ κέξεη αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ηζρύεη κε ην άξζ. 7 ηνπ λ. 4623/2019: 

1. ηνπο δήκνπο άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ, κε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηιέγεηαη, θαηόπηλ πξνθεξύμεσο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, πξόζσπν εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη εκπεηξίαο, σο 

ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Τπνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη κε 

δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Ωο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο δελ 

κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηόο δήκνπ, πεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Ωο πξνο ην αμίσκα ηνπ 

ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε ηζρύνπλ ηα θσιύκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14 ηνπ παξόληνο. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκπαξαζηάηε αθνινπζεί 

ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ. 

2. Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο επηιέγεηαη κε απόθαζε ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ πέκπησλ (3/5) ησλ 

παξόλησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ε επηινγή, ε 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε κε ηελ ίδηα 

πιεηνςεθία. Δίλαη επηηξεπηή κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία θαη ηελ απηή δηαδηθαζία ε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπαξαζηάηε γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

3. Ο ζπκπαξαζηάηεο δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγόκελσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ 

πξνζώπσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθώλ ηνπ 

πξνζώπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπ θαη αζθεί δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελώ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή 

ειεθηξνληθά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο σο πξνο ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πξνέβε κεηά ηε ιήςε ηεο θαηαγγειίαο. Ο 

ζπκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, νη νπνίεο 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή. Καηά ηελ εμέηαζε 

θαηαγγειηώλ, ν ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί λα αηηεζεί ζηνηρεία από ην αξρείν ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α΄34) 

γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Δθόζνλ ύζηεξα από εμέηαζε 

θαηαγγειίαο, πξνθύςνπλ θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο, ν ζπκπαξαζηάηεο δύλαηαη λα 
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ππνβάιιεη ζπζηάζεηο πξνο ηηο ππεξεζίεο ην δήκνπ γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο 

ηνπο.  

4. Ζ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε θαη ηεο 

επηρείξεζεο δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε σο 

αλεμάξηεηεο αξρήο, νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο άιισλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ θαη αξρώλ, 

θαζώο θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο. 

5. Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Ζ 

εηήζηα έθζεζε παξνπζηάδεηαη από ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκό ηεο δεκνηηθήο αξρήο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 217 ηνπ Κ.Γ.Κ., εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή ηεο. Ο ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε δηαηύπσζε 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεώλ ηεο κε ην θνηλό, 

ηόζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζήο ηνπ, όζν θαη επ’ επθαηξία ζεκαληηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 

νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ππνβάιινληαη ζηνλ δήκαξρν θαη 

θνηλνπνηνύληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηνλ γεληθό γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. Σόζν 

ε εηήζηα έθζεζε όζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε αλαξηώληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ. 

6. Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεη αληηκηζζία ηζόπνζε 

κε ηελ αληηκηζζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ωο πξνο ηελ θαηαζηαηηθή 

ζέζε θαη ηηο επζύλεο ηνπ ζπκπαξαζηάηε θαη ηεο επηρείξεζεο ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. 

Ο Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο ελεκέξσζε κε ηελ από 06-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηνπο δεκόηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζα δνζεί ν ιόγνο ζηνπο παξηζηάκελνπο ππνςήθηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ θξίλνπλ όηη ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπο θαη ελ ζπλερεία ζα πξνρσξήζνπκε ζε κπζηηθή 

ςεθνθνξία γηα ηε επηινγή πξνζώπνπ γηα ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο γηα ηνλ δήκν Αγίαο Παξαζθεπήο.  

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Λακβάλοληας σπόυε:  

 ηο άρζρ. 77 ηοσ λ. 3852/2010 όπφς ασηό ελ κέρεη αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζτύεη κε ηο άρζ. 7 
ηοσ λ. 4623/2019 

 

πξνρώξεζε ζηε δηαδηθαζία θαιώληαο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπο πέληε (5) 

ππνςεθίνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

ηελ θα Βιαρνγηάλλε Πελειόπε 

ηελ θα Βξαηζίδα Δπηέξπε 

ηνλ θ. Κόθθα Γεώξγην 

ηνλ θ. Μπνλόβα Αρηιιέα θαη  

ηνλ θ. Παπαζηαζόπνπιν Λεσλίδα 

νη νπνίνη είραλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα παξνπζηάζνπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ εθινγή ηνπο γηα ηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ ππνθεθίσλ ν θ. Μπνλόβαο Αρηιιέαο 

απέζπξε ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε κπζηηθή ςεθνθνξία όπνπ από ζύλνιν 30 

παξεπξηζθνκέλσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ νη θ. Γθηδηώηεο Α., θαη Σζηκπνπθάθεο Γ., 
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δήισζαλ όηη απέρνπλ από ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ζ.Γ. 

ζέκα. 

Από ζύλνιν εηθνζηνθηώ (28) έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ έιαβαλ: 

Βιαρνγηάλλε Πελειόπε: 7 ςήθνπο 

Βξαηζίδα Δπηέξπε: 10 ςήθνπο 

Κόθθαο Γεώξγηνο: 1 ςήθν 

Παπαζηαζόπνπινο Λεσλίδαο: 6 ςήθνπο 

 

ύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή ηνπ πκπαξαζηάηε 

ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ρξεηάδνληαη ηα 3/5 ησλ παξόλησλ κειώλ, ήηνη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε 17 ςήθνη. Καλέλαο από ηνπο ππνςήθηνπο δελ ζπγθέληξσζε 

ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ςήθσλ. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
Καηόπηλ δηαιογηθώλ ζσδεηήζεφλ 

 
νκόθσλα 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
Σελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο γηα ηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη 

ηεο Δπηρείξεζεο ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ ώκαηνο.   

 

Η παρούζα απόθαζε πήρε ηολ αρηζκό 359 / 2019 

 

      Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 

 

 

 

 
Γθόλεο Παλαγηώηεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, 

Παπακηραήι σηήξηνο, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, 
Γθηόθα Σεξςηρόξε, ηδέξεο Ησάλλεο, 
Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 

Φύιια ηπιηαλή, Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, 
Γηώηζαο ππξίδσλ, Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, 

Μπισλάθεο Ησάλλεο, Πεηζαηώδε Διηζάβεη, 
Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 
Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο, Γθηδηώηεο Αλδξέαο 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

άξθνπιαο Βαζίιεηνο, Γάβαξε Διέλε, 
Μαιάκνο Νηθόιανο, Αξγπξόο Ησάλλεο, 

Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθόιανο,  
Παλαγόπνπινο Νηθόιανο, 

Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ, ηαζόπνπινο Ησάλλεο, 
Γθηόθα Σεξςηρόξε, Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο, 
Μνπρηνύξε Γεξαζηκία, Ρέγαο Γεκήηξηνο,  

Νηθνιαθνπνύινπ – Ννύιε Βαζηιηθή, 
Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Γάθε Άλλα, 

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
Κνληνπνύινπ Μαξία, Παπακηραήι σηήξηνο, 

Εόκπνιαο Νηθόιανο, Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, 
Γθηδηώηεο Αλδξέαο, Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο, 

Μπισλάθεο Ησάλλεο, Φσηεηλνύ Εσή, 
Γεξκαηάο Ησάλλεο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 

Ατδίλε – Παπαζηδέξε νθία, Λέθθαο Γηνλύζηνο, 
Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο 
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