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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Eπιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ. 

 

Πρίν την συζήτηση του εν λόγω θέματος οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαλασσάς, 

Γκούμα και Πολίτης δήλωσαν προς το Σώμα ότι αποχωρούν, διότι, μεταξύ άλλων που 

αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, ανέφεραν ότι 

διαφωνούν συνολικά με τον θεσμό του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της 

Επιχείρησης». 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο Θέμα της Η.Δ. και βάσει και του 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 1864/22.02.2011 εγγράφου του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου, 

ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 20.000 κατοίκους, 
επιλέγεται, με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν προκηρύξεως, «πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και εμπειρίας», ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.  
Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία περαιτέρω επίσημη διευκρίνιση, 
από το αρμόδια όργανα της Πολιτείας, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα 
ακριβή προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος που θα καταλάβει το αξίωμα 
του Συμπαραστάτη, ούτε και με τα κριτήρια επιλογής αυτού. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του 
δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. (παρ.1 άρθρο 77 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). 

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. (παρ.2 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’) 

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051727
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051727
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Αρμοδιότητες  

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, δέχεται 
καταγγελίες 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. (παρ.3 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). 

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της 
επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως 
ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, 
καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. (παρ.4 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’) 

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η 
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της. 

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να 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. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του 
Συμπαραστάτη υποβάλλονται στην Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.  

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 
(παρ.5 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010 πρόκειται για "νέο θεσμό 
εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., για την 
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. 

Ο Συμπαραστάτης έχει ως αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της 
κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση 
της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση 
του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση 
αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. 

Μέσω του Συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (προσφυγές σε 
ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήματα 
κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της 
ταλαιπωρίας των πολιτών". (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010) 
 

Θητεία 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
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Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. (παρ.1 
άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). 

Σχετικά με τη θητεία των δημοτικών αρχών δείτε το άρθρο 9 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α’). 

Αντιμισθία και Ειδική άδεια Αιρετών 

Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν 
αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το Δήμο. (παρ.1 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α’) 

Η αντιμισθία ορίζεται για κάθε αξίωμα ως εξής:  

Δήμαρχοι 
Η αντιμισθία των Δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 
(100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι 
χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με 
πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα 
τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α’) 

Αντιδήμαρχοι 
Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που 
αναλογεί στο Δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων 

Οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της 
αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’) 

Άτομα με Αναπηρίες  

Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται 
ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά 
είκοσι τοις εκατό (20%).(παρ.4 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Για την εφαρμογή της διάταξης αρκεί, από τους ενδιαφερόμενους, η προσκόμιση 
απόφασης της οικείας υγειονομικής επιτροπής. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 
62/74893/30.12.2010) 
 
Προσαύξηση αντιμισθίας 

Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών 
συμβουλίων είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η 
αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των 
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. (παρ.5 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α’) 
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Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της 
θέσης από την οποία προέρχονται, δεδομένου ότι η άδεια που χορηγείται στους 
αιρετούς αυτούς είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο 
άρθρο 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 62/74893/30.12.2010) 

Ως πάσης "φύσεως αποδοχές θέσης" νοούνται ο βασικός μισθός και οποιαδήποτε 
παροχή αποτελεί σταθερή προσαύξηση του. Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε, από 1-6-2010, με την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, στο ποσό των 
5.856,08 € (σχετική η εγκύκλιος 2/35981/0022/28-5-2010 του Υπουργείου 
Οικονομικών) στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 €), το επίδομα 
θέσης (283,36€), τα έξοδα κίνησης (356,22 €), τα έξοδα παράστασης (356,22 €) και 
η πάγια αποζημίωση (445,28 €). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν 
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 62/74893/30.12.2010) 

 
Θέση σε Αργία 

Αν οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε 
αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι 
Αντιδήμαρχος λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα. (παρ.6 άρθρο 92 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Αντιμισθία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας 

Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το 
υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει 
αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας 
που δικαιούται.   
Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι 
σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές 
που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους 
δύο φορείς.  

Ο όρος "απολαβή" έχει την έννοια της καταβολής ποσών τα οποία έχουν πάγιο 
χαρακτήρα σε σχέση με το κατεχόμενο αξίωμα. Ως εκ τούτου στην έννοια των 
"απολαβών" δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσονται ποσά τα οποία συνιστούν 
την έννοια της αποζημίωσης και αντιστοιχούν σε συμμετοχή του αιρετού σε 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων υπό το δεδομένο ότι ούτε ο αριθμός αυτών είναι 
σταθερός κατά μήνα - πλην του τιθέμενου ανώτατου ορίου - ούτε η συμμετοχή 
αντιστοιχεί αναγκαία σε κάθε συνεδρίαση. Συνεπώς, δεν θεωρείται, κατά την 
προαναφερόμενη έννοια, "απολαβή" η αποζημίωση που καταβάλλεται σε αιρετούς 
(πλην των Δημάρχων) για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής.  (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 62/74893/30.12.2010) 

Ειδική άδεια αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 

Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των 
δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των 
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μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και 
δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα 
ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που 
είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) χορηγείται άδεια άνευ 
αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
εφαρμόζονται και στον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. (παρ.1 άρθρο 
93 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Την ειδική άδεια του  άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 λαμβάνουν υποχρεωτικά τα 
ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα 
χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. (παρ.2 άρθρο 93 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Προκειμένου να ενημερωθεί η υπηρεσία της οργανικής θέσης των αιρετών που 
δικαιούνται την άδεια της παρ.1 άρθρο 93 Ν.3852/2010, πρέπει να υποβληθεί σχετική 
αίτηση στο φορέα που να ενημερώνει για την εκλογή στο αξίωμα, να προσκομίζει το 
σχετικό κάθε φορά δικαιολογητικό απόδειξης της εκλογής (Για το Δήμαρχο απόφαση 
Πρωτοδικείου, για τον Αντιδήμαρχο απόφαση Δημάρχου, για τον Πρόεδρο Δημοτικού 
Συμβουλίου απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για το Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της επιχείρησης απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) και να αιτείται την παραλαβή της 
τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος των 
αποδοχών (εάν είναι περισσότερες ή όχι της αντιμισθίας) αλλά και το ύψος και είδος 
των κρατήσεων οι οποίες θα καταβάλλονται πλέον από το Δήμο.   
 
 
Κρατήσεις - ασφαλιστικές εισφορές 

Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 του 
άρθρου 93 του Ν.3852/2010 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν 
στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. 
Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του οικείου δήμου. (παρ.3 άρθρο 93 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’) 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η 
διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους 
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς. (παρ.4 άρθρο 93 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’) 

Για τους εκπαιδευτικούς δείτε τη σχετική εγκύκλιο. (ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.ΘΡ. 
Φ.351.5/77/165375/Δ1/29.12.2010) 
 
Καταστατική Θέση / Ευθύνες Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 

Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της 
επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. (παρ.6 
άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 
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Κωλύματα και ασυμβίβαστα 

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 Ν.3852/2010. (παρ.1 άρθρο 77 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

Μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για τη θέση μπορεί να επιλεγεί πρόσωπο που 
είναι δημότης άλλου δήμου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010) 

 
Με βάση τα ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1394/09.02.2011 Πρόσκληση της 
Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προκειμένου όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους. 
 
Με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 1593/17.02.2011 και 1810/21.02.2011 αντιστοίχως 
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Π. Γρετζελιά, δόθηκαν 
περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη που θα 
ακολουθηθεί από τον Δήμο μας. 
 
Τόσο η αρχική Πρόσκληση όσο και οι Συμπληρωματικές Ανακοινώσεις αυτής, 
αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, εστάλησαν ηλεκτρονικά σε 
όλο τον τοπικό τύπο και τοιχοκολλήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος, στην προσπάθειά μας για όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση 
του όλου εγχειρήματος και για την θετική ανταπόκριση ικανού αριθμού υποψηφίων, 
έτσι ώστε να επιλεγεί ο ικανότερος γι΄αυτή την τόσο νευραλγική, για τη λειτουργία 
του καλλικρατικού μας Δήμου, θέση. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την επιλογή του 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τα 15 ονόματα των ενδιαφερομένων 
προσώπων που υπέβαλλαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση ως εξής: 
 
Κατ΄ αλφαβητική σειρά υπεβλήθησαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες:  
 
Βασταρδής Ιωάννης του Στυλιανού 
Δακής Αθανάσιος του Στέργιου 
Δάρας Ιωάννης του Γεωργίου 
Δοπτόγλου Ιωάννης του Βασιλείου 
Έρτσος Γεράσιμος του Αντωνίου 
Καμπούρης Εμμανουήλ του Κοσμά 
Κατσιάπης Χαράλαμπος (Λάμπης) του Αναστασίου 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051455
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051518
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000005773_N0000011474
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Κατωπόδη Άρτεμις του Κων/νου 
Μαγκλάρας Θεόδωρος του Γεωργίου 
Μποσινάκος Κων/νος του Σπυρίδωνος 
Παπαναγιώτου Βασιλική του Δημητρίου 
Σουρέλη Γεωργία του Δημητρίου 
Σταθούλιας Βλάσιος του Θεοδώρου 
Σπυρόπουλος Κων/νος του Γεωργίου 
Χριστοδουλίδης Κων/νος του Ιακώβου 
 
Επίσης ανέφερε ότι τρείς (3) ακόμα υποψήφιοι είχαν αρχικώς υποβάλλει αίτηση, οι 
κ.κ. Νιάρχου Παναγιώτα, Δαρσακλή Χαρίκλεια και Νούλας Γεώργιος, οι οποίοι ωστόσο 
μεταγενέστερα και πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, απέσυραν με 
δήλωσή τους τις αιτήσεις τους. 
 
Κατόπιν κάλεσε όσους από τους υποψηφίους υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής για τη 
θέση του Συμπαραστάτη και ήταν παρόντες στην σημερινή συνεδρίαση να 
αυτοπαρουσιασθούν εν συντομία ενώπιον του Σώματος και όλοι οι παρόντες έκαναν 
αυτό. 
 
Έπειτα ο κ. Πρόεδρος όρισε ως ψηφολέκτες τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. 
Ευτυχία Παπαλουκά και Σ. Κοσκολέτο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της 
εκλογής του Συμπαραστάτη. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. να προβούν, με 
μυστική ψηφοφορία, στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης ανάμεσα στους παραπάνω αναφερθέντες υποψηφίους, λαμβάνοντας 
υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του καθενός, όπως ο Ν. 3852/2010 
ορίζει.  
 
Διεξήχθησαν τρεις ψηφοφορίες επί συνόλου 29 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, 
όπου οι υποψήφιοι έλαβαν: 
 
Στην 1η Ψηφοφορία 
Ο κ. Βασταρδής Ι. 7 ψήφους, ο κ. Δακής Αθ. 3 ψήφους, ο κ. Κατσιάπης Χαρ. 1 ψήφο, 
ο κ. Μαγκλάρας Θ. 11 ψήφους, o κ. Μποσινάκος Κων/νος 5 ψήφους, η κα 
Παπαναγιώτου Β. 1 ψήφο, ο κ. Σταθούλιας Βλ. 1 ψήφο. 
 
Στην 2η Ψηφοφορία 
Ο κ. Βασταρδής Ι. 7 ψήφους, ο κ. Δάρας Ι. 5 ψήφους, ο κ. Κατσιάπης Χαρ. 1 ψήφο, 
ο κ. Μαγκλάρας Θ. 12 ψήφους, η κα Παπαναγιώτου Β. 1 ψήφο και υπήρξαν και 3 
λευκά ψηφοδέλτια. 
 
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει τη διεξαγωγή άλλης μίας 
ψηφοφορίας και το Σώμα ενέκρινε αυτό. 
 
Στην 3η και τελευταία Ψηφοφορία 
Ο κ. Βασταρδής Ι. 8 ψήφους, ο κ. Δοπτόγλου Ι. 2 ψήφους, ο κ. Κατσιάπης Χαρ. 1 
ψήφο, ο κ. Μαγκλάρας Θ. 12 ψήφους, ο κ. Μποσινάκος Κων/νος 1 ψήφο, ο κ. 
Σπυρόπουλος Κων/νος 4 ψήφους και υπήρξε και 1 λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε στο Σώμα ότι ουδείς από 
τους υποψηφίους κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη, εκ του Νόμου 
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3852/2010, πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να επικυρώσει το αποτέλεσμα της 
διεξαχθείσας μυστικής ψηφοφορίας. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, την 
εισήγηση του κ. Προέδρου, το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, τις υποψηφιότητες που 
υποβλήθησαν, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και είδε τις διατάξεις του άρθρου 
93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(29 ΥΠΕΡ, 3 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ, 1 ΑΠΩΝ) 
 
 
1. Επικυρώνει τα αποτελέσματα και των τριών μυστικών ψηφοφοριών που 
διεξήχθησαν, σύμφωνα με τις οποίες ουδείς από τους δεκαπέντε υποψηφίους για την 
θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν συγκέντρωσε τα 2/3 
του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και συνεπώς στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
δεν εκλέγεται Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. 
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 
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Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
Κοιν.: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
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