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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης   55/2011 
 
    «Περί προσλήψεως του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 4/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    1. Κολλιάκος Ιωάννης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
7. Λύρας Χαράλαμπος   
8. Μαρούσης Χαράλαμπος   
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Τσάκος Κωνσταντίνος    
24. Κρυπωτός Παναγιώτης   
25. Μέντης Γεώργιος   
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  

 
  

 
  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων 
παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. 
Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Αγίων 
Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Τζεραφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω 
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Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς 
Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,  
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. 
Φαρακλού.  
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης 
Ιωάννης.      
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  είπε τα εξής: 
   Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, ο Δήμαρχος με την από 
17.02.2011 προκήρυξή του, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασιάς και 
στον πίνακα ανακοινώσεων, προκήρυσσε την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης για το Δήμος μας.  
  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος την πιο πάνω προκήρυξη, η οποία έχει ως εξής: 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς 

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/ 2010, τα άρθρα 14 και 93 αυτού, 
καθώς και στην Εγκύκλιο 59/ 74896/ 30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 
Δεν μπορεί να επιλεγεί σαν Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός 
Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη 
του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/ 2010.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης   

  

• δέχεται καταγγελίες

• Μπορεί   επίσης να 

 των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για 
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των 
επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 
τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.-  

προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων

• 

 βελτίωσης της 
δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο 
ίδιος εντοπίζει. -   

Υποστηρίζεται διοικητικά

Η επιλογή του Συμπαραστάτη γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με 

 από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική 
θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.  

πλειοψηφ ία των (2/ 3) του συνόλου
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την 
Δημοτική περίοδο, 

 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.       

λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης 
μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού 
Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής.  

 και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια 
άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/ 2010). 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, τα βιογραφ ικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις- 
δηλώσεις προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να κατατεθούν και 
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από 17-02-2011 μέχρι και την 25-02-2011 προκειμένου να διαβιβαστούν την 28-02-
2011 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό, δηλ. η κατάθεση αυτών 
προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή, να 
αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υποψηφιότητας. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασιάς και στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου.  

Κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων καθώς και πληροφορίες θα κατατίθενται στο 
Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους αρμόδια, κ. Παπαδάκη Ευγενία 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 – 15:00 (Πληροφορίες τηλ: 27323 – 
60526).  

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2011. 
Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς 

 
  Μέχρι την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, κατατέθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις από 
τους πιο κάτω ενδιαφερόμενους: 
 
Αντωνοπούλου Μαρία του Ιωάννου 
Εξαρχάκο Ηλία του Θεοδώρου 
Σκάγκο Νεκτάριο του Ιωάννου 
Χαραμή Μαρία του Ευαγγέλου 
   

Στη συνέχεια ο πρόεδρος υπενθύμισε στο σώμα ότι η επιλογή του Συμπαραστάτη του 
δημότη και της επιχείρησης γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 
του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
 Αφού ετοιμάστηκαν τα ψηφοδέλτια διανεμήθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους, μαζί με ίδιων 
διαστάσεων λευκό και σφραγισμένο και μονογραφημένο φάκελο. 
  Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους έναν έναν με βάση το 
κατάλογο των μελών και ψήφισαν στην κάλπη που είχε τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό. Μετά 
το πέρας της ψηφοφορίας μετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν είκοσι έξι (26), όσοι και 
σύμβουλοι που ψήφισαν και στη συνέχεια άρχισε η αποσφράγιση και καταμέτρηση, η οποία 
έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
 
Αντωνοπούλου Μαρία του Ιωάννου: … δύο (2) 
Εξαρχάκος Ηλίας του Θεοδώρου………. τρία (3) 
Σκάγκος Νεκτάριος του Ιωάννου………πέντε (5) 
Χαραμή Μαρία του Ευαγγέλου……. τέσσερα (4) 
Λευκά ψηφοδέλτια:……………………. έντεκα (11) 
Άκυρα:………………………………………….… ένα (1)     
    
  Αφού διαπιστώθηκε ότι κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη 
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή δεν 
συγκέντρωσε δέκα οκτώ (18) ψήφους. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με τον ίδιο τρόπο, η 
οποία έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
 
Αντωνοπούλου Μαρία του Ιωάννου: … τρία (3) 
Εξαρχάκος Ηλίας του Θεοδώρου……….  δύο (2) 
Σκάγκος Νεκτάριος του Ιωάννου………..τρία (3) 
Χαραμή Μαρία του Ευαγγέλου……. τέσσερα (4) 
Λευκά ψηφοδέλτια:………………   δέκα τρία (13) 
Άκυρα:………………………………………….… ένα (1)     
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   Διαπιστώθηκε και πάλι ότι κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 
δεν συγκέντρωσε δέκα οκτώ (18) ψήφους. 
   Μη προβλεπομένης άλλης διαδικασίας από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 
3852/2011 και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
      

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  55/2011. 
 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 03-03-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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