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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.
Σήμερα Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 21727/13-12-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με
αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27
δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)
23. Αλατζάς Σάββας
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)
24.Αλεξανδρίδης Παύλος
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)
25. Καρρά Γεωργία
4.Ανδρεάδης Ευστάθιος
26.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος
5.Πεντερίδης Αλέξιος
27. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
6.Σουρουτζίδης Στυλιανός
28. Κολοβού Ελπίδα
΄΄
΄ Σεβαστειανών
7.Θεοδωρίδης Ιωάννης
29.Λιάκος Δανιήλ
΄΄
Τ.Κ. Ανύδρου
8.Καραγιάννης Μιχαήλ
30.Γεραντίδης Χαράλαμπος
΄΄
΄ Αρσενίου
9.Κωστόπουλος Κων/νος
31.Μόκρης Βασίλειος
΄΄
΄ Άσπρου
10.Μηνάς Στυλιανός
32.Πασχαλίδης Σταύρος
΄΄
΄ Δάφνης
11.Καλώση Αικατερίνη
33.Καρύπης Μάρκος
΄΄
΄ Καλής
12.Καρασαββίδης Λάζαρος
34.Χατζηστρατής Γεώργιος
΄΄
΄ Καλλίπολης
13.Παπαδοπούλου Μαρία
35.Μηνάς Στέργιος
΄΄
΄ Καλυβίων
14.Σεμερτσίδης Θεοφάνης
36.Περπερίδης Παύλος
΄΄
΄ Κρανέας
15. Κελεσίδης Χρήστος
37.Χουτουρίδης Ευστάθιος
΄΄
΄ Λιποχωρίου
16.Παπαδόπουλος Θωμάς
38.Αβραμίδης Χρήστος
΄΄
΄ Μανδάλου
17.Πολυχρονιάδης Δημήτριος
39.Μπαξεβάνης Μιχαήλ
΄΄
΄ Μαυροβουνίου
18.Κερμανίδης Κων/νος
40.Χρυσουλίδης Θεόδωρος
΄΄
΄ Νέας Ζωής
19.Τζαμτζής Ιορδάνης
41.Τσέμπτσης Νικηφόρος
΄΄
΄ Πετραίας
20. Κρητίδου Ευφροσύνη
42.Δούμος Χρήστος
΄΄
΄ Πρ. Ηλία
21. Μίμης Δημήτριος
43.Σιδηρόπουλος Βασίλειος ΄΄
΄ Ριζού
22. Καρακελίδης Δαμιανός

1. Ξανθόπουλος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
2.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.
Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της
συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
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Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του
άρθρου 77 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, 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 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική
προθεσμία 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 δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 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 την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του
συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.»
Έπειτα από την αριθ. 2404/21-2-2011 προκήρυξη του Δήμου, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έθεσαν
κατόπιν σχετικής δήλωσής τους στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τις υποψηφιότητες τους που
είναι 1. Ατμακίδης Γεώργιος, 2. Παλτίδης Ευστάθιος και 3. Παπαδόπουλος Ματθαίος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με
μυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ανάμεσα στους
παραπάνω υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του καθενός.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή η Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Παλτίδης Ευστάθιος έλαβε 22 ψήφους
2. Ατμακίδης Γεώργιος έλαβε 1 ψήφο
3. Παπαδόπουλος Ματθαίος έλαβε 1 ψήφο
4. Δύο ήταν λευκά
Από την παραπάνω ψηφοφορία που έγινε, την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των
μελών του δημοτικού συμβουλίου συγκέντρωσε ο Παλτίδης Ευστάθιος, ο οποίος και επιλέγεται στη
θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της προέδρου, το άρθρο 77 του Ν.3852/10τις
υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 2404/21-2-2011 Προκήρυξη του Δήμου
Σκύδρας, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε
21.147 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την επιλογή του Παλτίδη Ευσταθίου του Γεωργίου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, για το λόγο ότι συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου
των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 307/2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

