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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 194/2021
Πεξίιεςε
Καζνξηζκφο ηνπ ειαρίζηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ
ηνλ λφκν πξνβιεπφκελεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο
γηα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε
θαη ηεο επηρείξεζεο.

ήκεξα 23 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 19-08-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 33 κέιε:
Παρόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17). Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο,
19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλφο,
22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο, 25)
Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28)
Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Θενδσξίδεο, 30)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 31)
Γ.Ράιιε, 32) Γ.Γεκεξηδίδεο, 33) Η.Σζαλαμίδεο.

Απόνηες
Μ. νπκειίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
.ηνπγηάλλνο, Π.Μνπρηάξε,
Α.πκεσλίδνπ, Γ.Μειηφπνπινο

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο
Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 191/2021 απνρψξεζε ε θ. Γ.Ράιιε
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 192/2021 πξνζήιζε ε θ. Γ.Ράιιε
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 195/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Γ.Μπαηζαξά, Γ.Γεκεξηδίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 16-7-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87Α), «πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, πξνβιέπνληαη ηα εμήο :
1. ηνπο δήκνπο άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ, θαζψο θαη ζηνπο
λεζησηηθνχο δήκνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηιέγεηαη, θαηφπηλ πξνθεξχμεσο
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο, σο
ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο.
Τπνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κε δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Χο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο
επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηφο δήκνπ, πεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Χο πξνο ην αμίσκα
ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 14 ηνπ παξφληνο. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκπαξαζηάηε αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ.
2. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπκπαξαζηάηε γίλεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ.
Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο επηιέγεηαη κε απφθαζε, ε νπνία
ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ παξφλησλ
κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 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 θαζεθφλησλ
ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Ζ κπζηηθή ςεθνθνξία επηινγήο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, κέζσ ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Φεθηαθή Κάιπε ΕΔΤ» ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ Γίθηπν Τπνδνκψλ Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Α.Δ. (ΔΓΤΣΔ
Α.Δ.). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο,
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη
ξπζκίδεηαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο
δηαδηθαζίαο.
3. Ο ζπκπαξαζηάηεο δέρεηαη ελππφγξαθεο θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ θπζηθψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη αζθεί δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά
πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30)
εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πξνέβε κεηά ηε ιήςε
ηεο θαηαγγειίαο ηνπο. Ο ζπκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ,
νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή. Καηά ηελ εμέηαζε
θαηαγγειηψλ, ν ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί λα αηηεζεί ζηνηρεία απφ ην αξρείν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
δήκνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α` 34) γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Δθφζνλ, χζηεξα απφ εμέηαζε θαηαγγειίαο, πξνθχςνπλ θαηλφκελα
θαθνδηνίθεζεο, ν ζπκπαξαζηάηεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζπζηάζεηο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ
γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςήο ηνπο.
4. Ζ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο
επηρείξεζεο δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο αλεμάξηεηεο
αξρήο, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο.
5. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Ζ εηήζηα
έθζεζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
217 ηνπ Κ.Γ.Κ., εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Ο ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί
επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ
ζρέζεσλ ηεο κε ην θνηλφ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ, φζν θαη επ` επθαηξία
ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,
νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ππνβάιινληαη ζηνλ δήκαξρν θαη θνηλνπνηνχληαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. Σφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη νη
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εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε
θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.
6. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεη αληηκηζζία ηζφπνζε κε ηελ
αληηκηζζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Χο πξνο ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε θαη ηηο
επζχλεο ηνπ ζπκπαξαζηάηε θαη ηεο επηρείξεζεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Με ηελ αξ. 1/661/7-1-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ., κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπνληαη ηα εμήο :
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πκπαξαζηάηε μεθηλά απφ ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ πνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζην λφκν
πξνθήξπμεο ή απφ ηελ πξνθήξπμε - ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο- θαη ιήγεη
θαηά ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο επηινγήο. Οη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κε δήισζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απηνπξνζψπσο ή δηα πιεξεμνπζίνπ
δηθεγφξνπ.
Πεξηερφκελν πξνθήξπμεο :
Παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην λφκν, θξίλεηαη πξφζθνξν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ζπλέξρεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφθαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο
πξνθήξπμεο επηινγήο ηνπ πκπαξαζηάηε.
Ζ πξνθήξπμε θέξεη έλα ειάρηζην πεξηερφκελν, παξέρνληαο ζην επξχ θνηλφ ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.3852/2010,
ζρεηηθά κε: α) ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ θψιπκα ή είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πκπαξαζηάηε, β)ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ππνςεθηφηεηαο, γ) ηε δηαδηθαζία επηινγήο,
δ) ηε δεκνζηφηεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη ε) ηελ πξνβιεπφκελε ζην λφκν ζεηεία ηνπ πκπαξαζηάηε.
H πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ νξίδεηαη, εθ ηνπ λφκνπ, θαη ζπκπίπηεη κε ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηινγή
ηνπ πκπαξαζηάηε. Χο εθ ηνχηνπ ζηελ πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο φηη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο Πξφζθιεζεο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ζέκα ηελ επηινγή ηνπ
πκπαξαζηάηε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δπηπιένλ, ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαζνξίδεη ην ειάρηζην
πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ή ζηελ πξνθήξπμε κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη θαη θξηηήξηα πνπ
θξίλνληαη ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ζην πξφζσπν ηνπ πκπαξαζηάηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά πξάμεο Πξνθήξπμεο :
Ζ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν.
Ζ πξνθήξπμε, σο θαλνληζηηθή πξάμε: α) δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά, κε αλαγξαθή
νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ, ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, β) αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη
γ) αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα»
Ζ ηζρχο ηεο πξνθήξπμεο ζπλαξηάηαη, αλαγθαίσο, θαη θαηαιακβάλεη θαη ηηο δχν
ςεθνθνξίεο πνπ πξνβιέπεη ν λνκνζέηεο γηα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ζηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 77 ηνπ λ.3852/2010. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο επηινγήο ζηηο δχν εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελεο ζπλεδξηάζεηο, εθδίδεηαη λέα πξνθήξπμε.
πλνιηθά νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εγθχθιην γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, απνηππψλνληαη σο αθνινχζσο :
Δλέξγεηεο
Αξκφδην φξγαλν
Λήςε απφθαζεο θαζνξηζκνχ πεξηερνκέλνπ πξνθήξπμεο
Γεκνηηθφ πκβνχιην
Έθδνζε Πξάμεο Πξνθήξπμεο
Γήκαξρνο
Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο
Αξκφδηα ππεξεζία Γήκνπ
Πξφζθιεζε ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο επηινγήο πκπαξαζηάηε Γεκνηηθφ πκβνχιην
Τπνβνιή ππνςεθηνηήησλ
Δλδηαθεξφκελνη
Μπζηηθή ςεθνθνξία γηα επηινγή πκπαξαζηάηε
Γεκνηηθφ πκβνχιην
(εηδηθή πιεηνςεθία 3/5 ησλ παξφλησλ κειψλ)
Λήςε Απφθαζεο
Γεκνηηθφ πκβνχιην
Γεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
Αξκφδηα ππεξεζία Γήκνπ
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πλνπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ
αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, είλαη ε δηακεζνιάβεζε - δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ, ε
δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο θαη ε ππνβνιή εηδηθψλ πξνηάζεσλ.
Με βάζε ηα σο άλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο
πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε ζην Γήκν καο, παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα θαζνξίζεη
ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο απφ ην Νφκν πξνβιεπφκελεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Δπαλεξρφκαζηε κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζην ζέκα ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ
δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο.
Γήκαξρνο: ήκεξα ςεθίδνπκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ
λφκν ζρεηηθήο πξνθήξπμεο γηα ηελ επηινγή ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε.
Βιέπεηε πνηα είλαη ηα ειάρηζηα πεξηερφκελα, είλαη ηδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ θψιπκα ή
είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε ζπκπαξαζηάηε, ν ρξφλνο ππνβνιήο δήισζεο
ππνςεθηφηεηαο, ε δηαδηθαζία επηινγήο, ε γλεζηφηεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζεηεία
ηνπ ζπκπαξαζηάηε.
Δλ νιίγνηο, ρξφλνο ππνβνιήο δήισζεο είλαη ην Γ.. ζην νπνίν ζα απνθαζίζνπκε φηη ζα
γίλεη, γηαηί εθείλε ηελ εκέξα θαηαηίζεληαη νη αηηήζεηο, ηελ εκέξα ηνπ Γ.. ζηελ πξνθήξπμε ζα
θαλεί φηη ηελ ηάδε ηνπ κελφο ζα παξαζηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα θαηαζέζνπλ ηελ
ππνςεθηφηεηά, ηνπο δηαδηθαζία επηινγήο ε νπνία είλαη δεδνκέλε, κε ηα 3/5 ησλ ςήθσλ, ε
δεκνζηφηεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζεηεία είλαη ε ζεηεία ηνπ Γ.., απηά είλαη ηα
ειάρηζηα απαηηνχκελα θαη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε γηα λα κπνχκε ζηελ πξνθήξπμε.
Παπιίδεο: Ξέξνπκε φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπκπαξαζηάηε γίλεηαη εληφο 6
κελψλ, ηη ήηαλ απηφ πνπ καο εκπφδηζε ηφζν θαηξφ θαη δελ ην θάλακε; Καη ην θέξλνπκε ηψξα;
Γεχηεξε εξψηεζε είλαη φηη απηφ ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. γηα ηνλ
απνινγηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ζθνπεχεηε λα θάλεηε απνινγηζκφ;
Γήκαξρνο: Κε Παπιίδε έρεηε εκπεηξία, δηαβάζηε θαιχηεξα ηη ιέεη ην εηζεγεηηθφ, «Δθεί
δηαβηβάδεηαη ε έθζεζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε», δελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε
Παπιίδεο: Θα θάλεηε απνινγηζκφ; Γηαηί κέρξη ζήκεξα δελ θάλαηε…
Γήκαξρνο: Όζεο θνξέο ζέιεηε, ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο, απηφο πνπ πήξακε απφ εζάο ή
πάιη δελ ζπκάζηε, δελ ήζαζηαλ αξκφδηνο αληηδήκαξρνο; Απφ εζάο ηνλ πήξακε θ.Παπιίδε, έηζη
ηνλ θάλαηε θαη έηζη ηνλ ζπλερίζακε θαη εκείο.
Παπιίδεο: Δζείο πνπ ήζαζηαλ ηφηε; Δγψ ζπκάκαη δελ ήκνπλ ηφηε, εζείο ηη ζπκάζηε; Πνηνο
ήηαλ εθηειεζηηθή επηηξνπή;
Γήκαξρνο: Όηαλ γίλεηε νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο, ζε εθείλε ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε
θαηαηίζεηαη θαη απηή
Πξφεδξνο: Κε Παπιίδε άιιν είλαη ην ζέκα, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε είλαη ην ζέκα
Παπιίδεο: αο έθαλα εξσηήζεηο θαη ζαο έθεξα ζε δχζθνιε ζέζε;
Γήκαξρνο: Ναη, πάξα πνιχ δχζθνιε ζέζε, ηξέκνπκε. Γηαηί δελ ήξζε; Πξαγκαηηθά είλαη
κηα ζέζε πνπ δελ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά θαη δελ είλαη ηπραίν φηη 43 πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη ζε
φιε ηελ Διιάδα ην έρνπλ θάλεη, δελ καο δεηήζεθε θαη ζηελ δηάξθεηα δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ
καο δεηήζεθε λα κπεη θαη ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε.
Παπιίδεο: Ο Γήκαξρνο καο είπε φηη καο δεηήζεθε απφ ηνλ Γεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ελψ
αλέθεξε φηη 48 Γήκνη δελ έρνπλ, άξα γηα λα δεηήζεθε απφ ηνλ Γ.Βέξνηαο ζεκαίλεη φηη ν
Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο γηα λα δεηεζεί απφ εκάο φηη θάπνηνο πξέπεη λα κπεη γηα λα ειέγμεη ηα
πξάγκαηα, απηή είλαη ε έλλνηα θαη απηφ δελ παξαδέρεζηε ζήκεξα ;
Γήκαξρνο: Δίλαη πνπ ην πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία
Παπιίδεο: πξνθαλψο είδαλ φηη δελ είλαη ηφζν ρξεζηή εή Γηνίθεζε θαη βάιηε έλα
πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη φια θαιά
Γήκαξρνο: Δπηπρψο δελ ήζαζηαλ εζείο θ.Παπιίδε
Παπιίδεο: Ήξζαηε θαη ηα ζψζαηε εζείο, λα ζπλερίζσ γηαηί ηα επηηξέπεηε φια ζηνπο
άιινπο θαη κφλν εκείο δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα
Πξφεδξνο: Γελ έρεηο δίθην γηα κέλα, κε αδηθείο
Παπιίδεο: Γηα καο ην ζπκπέξαζκα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο είλαη απηφ θαηά νκνινγία ηνπ
Γεκάξρνπ, φηη ν Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο επηβάιεη λα έξζεη απηφ ην ζέκα θαη λα ςεθίζνπκε
πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε γηαηί ηα πξάγκαηα ζηνλ Γήκν Βέξνηαο δελ πάλε θαιά.
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Γήκαξρνο: Πξφεδξε εκείο δελ ζπλεζίδακε λα βάδνπκε πεηξέιαην φπσο βάδακε, δελ
ζπλεζίδακε λα δηπινπιεξψλνπκε θνηλφρξεζηα, ζα γίλεη θαη ε δηα δψζεο ζπλεδξίαζε θαη ζα
δνζνχλ ζε φινπο ηα επηηεχγκαηα Παπιίδε θαη ζα γειάεη θαη ν θάζε πηθξακέλνο.
Παπιίδεο: Δίρε πεη Γεκνηηθφο ζαο χκβνπινο λα κελ ιέγνληαη απεηιέο θαη επεηξάπε ζην
πξνεγνχκελν Γ.. πνπ έιεηπα λα ιέγνληαη δηάθνξα πξάγκαηα. Ξέξσ φηη θάπνηα πξάγκαηα πήγαλ
ζην Γηθαζηήξην θη εθεί ηειεηψζαλε, αλ εζείο λνκίδεηε φηη δελ ηειείσζαλ πεξηκέλσ ηα πάληα θαη
είκαη ζηελ δηάζεζε ζαο.
Κ.Θενδσξίδεο: ε φηη αθνξά ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε ε δηάηαμε απηή είρε
ςεθηζηεί κε ηνλ λφκν Καιιηθξάηελ είλαη κηα απαξαίηεηε ζέζε γηα ηνλ Γήκν, ζα έπξεπε λα έρεη
γίλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη αλ ζπκάζηε ζηηο πξνεγνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίεο έρσ θαηεγνξήζεη ηελ Γεκνηηθή Αξρή ιφγσ ηνπ φηη δελ είρε πξνρσξήζεη
ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία.
Ζ ζέζε καο είλαη ζεηηθή, αζθαιψο θη ν Γεκνζηνλνκηθφο Έιεγρνο ζεψξεζε παξάιεηςε ην
γεγνλφο απηφ, φπσο θαληάδνκαη θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ δελ έρνπλ πκπαξαζηάηε ηνπ
Γεκφηε, είλαη ζνβαξή παξάιεηςε γηα ηελ Γεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ.
Σζαλαμίδεο: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πάξα πνιιέο αλεμάξηεηεο αξρέο,
πλήγνξνη ηνπ Πνιίηε, ηνπ Γεκφηε, κέζα ζε απηφ ηνλ αληηιατθφ θπθεψλα, ηελ πνιπλνκνζεζία,
ιίγα κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο πλήγνξνο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.
Αλ ζέινπκε λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ πνιίηε θαη λα είλαη φια θαιχηεξα, λα ζηειερψζνπλ
ηηο ππεξεζίεο κε πξνζσπηθφ, αο γίλεη πξνζπάζεηα ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα πξνζθέξεη
θάηη παξαπάλσ ν πλήγνξνο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Δκείο Πξφεδξε ζα απέρνπκε απφ
ηελ ςεθνθνξία
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 16-7-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 1/661/7-1-2020 εγθχθιην ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ λ.4623/2019 θαη ην άξζξν 66 ηνπ
λ.4795/2021
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Καζνξίδεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο απφ ηνλ λφκν πξνθήξπμεο γηα ηελ επηινγή ηνπ
πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Γήκν Βέξνηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα :
«Με απόθαζη ηος δημοηικού ζςμβοςλίος, επιλέγεηαι, καηόπιν πποκηπύξευρ πος δημοζιεύεηαι ζηην
ιζηοζελίδα ηος δήμος, ππόζυπο εγνυζμένος κύποςρ και εμπειπίαρ, υρ Σςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ
επισείπηζηρ.
Υποτηθιόηηηερ ςποβάλλονηαι με δήλυζη πος καηαηίθεηαι ζηο πποεδπείο ηος δημοηικού ζςμβοςλίος
καηά ηην έναπξη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ.
Ωρ Σςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ δεν μποπεί να επιλεγεί αιπεηόρ δήμος,
πεπιθέπειαρ ή βοςλεςηήρ.
Ωρ ππορ ηο αξίυμα ηος Σςμπαπαζηάηη ηος δημόηη ιζσύοςν ηα κυλύμαηα και ηα αζςμβίβαζηα πος
πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 14 ηος ν.3852/2010 “Κυλύμαηα εκλογιμόηηηαρ και αζςμβίβαζηα”.
Η θηηεία ηος ζςμπαπαζηάηη ακολοςθεί ηη θηηεία ηυν δημοηικών απσών.
Ο ζςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ επιλέγεηαι με απόθαζη, η οποία λαμβάνεηαι με
μςζηική τηθοθοπία και με πλειοτηθία ηυν ηπιών πέμπηυν (3/5) ηυν παπόνηυν μελών ηος δημοηικού
ζςμβοςλίος.
Αν δεν επιηεςσθεί η επιλογή, η τηθοθοπία επαναλαμβάνεηαι καηά ηην ίδια ή μεηαγενέζηεπη
ζςνεδπίαζη με ηην ίδια πλειοτηθία».
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 194/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 8-9-2021
Ο Γήμαρτος
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