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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 8/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε θεσµοθέτηση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης .

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της
εβδοµάδος

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.

513/24-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία
έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.
3852/2010 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Βερίλλης ∆οµήνικος

1)Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

3)Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μακρή Όλγα

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

30)Χάρµπας Θωµάς

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα
15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία
18)Τσιούκης Λάµπρος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών,
παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα

µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού
Κωνσταντίνου.
-------------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τη
θεσµοθέτηση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης και αφού έλαβε
υπόψη:
Το άρθρο 77 του Ν. 3463/2010 σύµφωνα µε το οποίο ορίζονται τα εξής:
1. Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000 ) κατοίκων , µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και
εµπειρίας ,ως
Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά τη διαδικασία της έναρξης επιλογής. ∆εν
µπορεί να επιλεγεί ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
αιρετός δήµου ή περιφέρειας ή βουλευτής .Ως προς το αξίωµα του
συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3463/2010 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 µηνών από την
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο Συµπαραστάτης του δηµότη και
της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση που λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των
µελών του ∆.Σ. Αν δεν επιτευχθεί ούτε σε δεύτερη ψηφοφορία η
απαιτούµενη πλειοψηφία , τότε µε τρίτη ψηφοφορία επιλέγεται ο
υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Την εγκύκλιο 59 /30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα : Θεσµικές αλλαγές του Προγράµµατος
«Καλλικράτης» σύµφωνα µε την οποία για το Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρόκειται για νέο θεσµό εσωτερικής
διαµεσολάβησης µεταξύ πολιτών , επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α. για την καταπολέµηση
της κακοδιοίκησης. Ο συµπαραστάτης έχει ως αποστολή 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 δικαοσύνη ), επειδή πολλά
προβλήµατα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου ΟΤΑ, µε
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση διαδικασιών , πόρων , χρόνου, χρήµατος και
ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Την επακολουθήσασα ψηφοφορία σύµφωνα µε την οποία υπέρ της θεσµοθέτησης
του Συµπαραστάτη του δηµότη και της Επιχείρησης ψήφισαν όλοι οι παρόντες εκτός
των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Τέγο Χρήστο , Γιοβάνη Γεώργιο, Μακροστέργιο
Αθανάσιο, Τσίπρα Εµµανουήλ , Αρχοντή ∆ηµήτριο, Τσαντήλα Βασίλειο και Χάρµπα
Θωµά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Τη θεσµοθέτηση του Συµπαραστάτη του δηµότη και της Επιχείρησης , µε σκοπό 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.
Η επιλογή του Συµπαραστάτη του δηµότη και της Επιχείρησης να γίνει στο επόµενο
συµβούλιο .
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: κ.κ. Τέγος Χρήστος , Γιοβάνης Γεώργιος,
Μακροστέργιος Αθανάσιος, Τσίπρας Εµµανουήλ , Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τσαντήλας
Βασίλειος και Χάρµπας Θωµάς.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 8
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

