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Σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 
και ώρα 18:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 34/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οχτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
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Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δήλωσε ασθενής λίγη ώρα πριν την 

συνεδρίαση για τον λόγο αυτό χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η σύμβουλος Χαλαζιά - 
Βαλλιάνατου Ανδριανή μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συμβουλίου.  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Πρόταση για Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της Επιχείρησης, εισήγηση Χρήστος Φούντας  
 
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο σύμβουλος Χρήστος Φούντας ο οποίος προχώρησε στην 
εισήγησή του λέγοντας τα εξής: 
 

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 
77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη με το Δημοτικό 
Διαμεσολαβητή (παρ.2 αρ.174 ν.4555/2018), αλλά επανήλθε στη ζωή από τη νέα 
Κυβέρνηση με το αρ.7 του ν.4623/2019 και σήμερα μπορεί να λειτουργεί στους Δήμους 
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άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους (ανεξαρτήτως 
πληθυσμού). Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως 
πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη. 

Κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, επιλέγεται πρόσωπο 
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. 
Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με αυξημένη 
πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι 
εξοπλισμένος με το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του. Αν δεν 
επιτευχθεί η εκλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη 
συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και 
ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο για πλημμελή 
εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου που ανέρχεται στο 21% της αντιμισθίας που αναλογεί στο 
Δήμαρχο, δηλαδή για την πόλη μας στα 718 € (3.420 Χ 21%). Για την καταστατική θέση 
και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί 
τα καθήκοντά του, χωρίς να αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου. 
Είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητικός μηχανισμός μεταξύ των δημοτών και των 
υπηρεσιών του Δήμου και οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία 
και αμεροληψία. 

Το έργο του Συμπαραστάτη συνίσταται στο να : 

– Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις 
υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των 
προβλημάτων, 

– Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως και εγκαίρως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει, όπως είναι οι 
κακής ποιότητας υπηρεσίες, οι υπερβολικές καθυστερήσεις, η κακή ή άνιση εφαρμογή 
του νόμου και οι παράνομες συμπεριφορές. 

– Διασφαλίζει την αμεροληψία 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 την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση 
αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. 

– Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η 
ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών του. 

Με άλλα λόγια ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στα πλαίσια του έργου 
του ελέγχει τις επώνυμες καταγγελίες, απαντά στους πολίτες εντός 30 ημερών, 
διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία, ασκεί ήπιο έλεγχο, προωθεί την εξωδικαστική 
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επίλυση των διαφορών, υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, συμβάλλει στη 
βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου και παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές. 

Με την βοήθεια πάντα των πολιτών και τη συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου ο 

Συμπαραστάτης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην 
ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης, ιδιαίτερα 
εκεί που μπορεί να διαπιστωθούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, στην ενίσχυση της 
κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. 

Για την ιστορία του θεσμού στον Δήμο μας: Η δημοτική αρχή 2010-2013 είχε 
προχωρήσει σε ψηφοφορία, δεν είχε καταλήξει όμως στην απαιτούμενη πλειοψηφία. Δεν 
υπήρξε εκ μέρους της εκ νέου προσπάθεια να καταλήξει σε πρόσωπο που θα είχε την 
απαιτούμενη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική αρχή 2014-2019 δεν 
προχώρησε καθόλου σε εκλογή Συμπαραστάτη, μη φέρνοντας καθόλου το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός είναι χρήσιμος και μπορεί να 
προσφέρει πολλά στους δημότες και στον ίδιο το Δήμο μας. Γι αυτό και προτείνουμε την 
ενεργοποίηση του. Παραδείγματα Δήμων που υπάρχει ο θεσμός: Βάρης, Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Μαλεβιζίου, Αλεξανδρειας, Ελασσόνας, Ικαρίας, Ραφήνας και Πικερμίου, 
Πειραιά, Π. Φαλήρου.   Πρόταση: στην Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την αριθμ. 1/661/07-01-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-
ΩΤ2) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει η εκλογή και να 
λειτουργήσει στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για πρώτη φορά Συμπαραστάτης 
του δημότη και της επιχείρησης. 

Τον λόγο πήρε πρώτα ο σύμβουλος Δημήτρης Φραγκούλης ο οποίος έθεσε την ερώτηση 
πώς μπορεί αυτός ο θεσμός να βοηθήσει την καθημερινότητα των πολιτών και αν 
υπάρχουν παραδείγματα στην χώρα μας όπου ο θεσμός αυτός λειτούργησε. Στην 
συνέχεια τον λόγο πήρε ο σύμβουλος Γιάννης Γκανιάτσος ο οποίος τοποθετήθηκε 
λέγοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου Κοινότητας να αποφασίσει κάτι 
τέτοιο. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο σύμβουλος Νικόλαος Σταμάτης ο οποίος είπε ότι οι 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας είναι γνωμοδοτικές και μπορεί να προτείνει 
οτιδήποτε έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα και την διευκόλυνση 
των πολιτών της πόλης του Μεσολογγίου. Το γεγονός ότι αφαιρέθηκε με άδικο τρόπο η 
μία αποφασιστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Κοινότητας, τον Αύγουστο του 2019, με 
νόμο, και πριν αναλάβουν τα Συμβούλιο Κοινότητας, δεν σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί οι 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες τους και ο σημαντικός ρόλος τους στην τοπική 

αυτοδιοίκησης. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο η Πρόεδρος η οποία είπε ότι με βάση το 
άρθρο 84 του Ν.4555/2018 “αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 
κατοίκων” το Συμβούλιο Κοινότητας μπορεί να “διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, 
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, 
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες 
συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής”. Επομένως 
υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Κοινότητας να προτείνει στον Δήμο μέσα στον 
οποίο βρίσκεται να ενεργοποιήσει τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της 
περιοχής. Στόχος είναι να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση κάθε εργαλείου που θα 
συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης του Μεσολογγίου και δώσει στον 
πολίτη την δυνατότητα να εξομαλύνει τις σχέσεις του με την γραφειοκρατία. Ο θεσμός του 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα προς 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A982%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A9%CE%A42?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A982%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A9%CE%A42?inline=true
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αυτή την κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό προτείνουμε στον Δήμο μας, την 
ενεργοποίησή του. Στην Ελλάδα από το 2010 που εμφανίστηκε ο θεσμός, υπήρξε εκλογή 
σε πολύ λίγους Δήμους, συγκεκριμένα 29 από τους 325, την πρώτη περίοδο (2010-
2014). Στους Δήμους που εφαρμόστηκε υπήρξαν θετικά αποτελέσματα, αφού λύθηκαν 

αρκετές υποθέσεις πολιτών, ενώ η ετήσια έκθεση πεπραγμένων αποτελεί εργαλείο για τις 

Δημοτικές αρχές για την καλύτερη οργανωτική διοικητική δομή των Δήμων τους.  

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
Ο σύμβουλος Γιάννης Γκανιάτσος ψήφισε κατά της πρότασης. Οι σύμβουλοι Γιώργος 
Καραδήμας, Αντρέας Σπανός και Δημήτρης Φραγκούλης ψήφισαν παρόν. Οι σύμβουλοι 
Χρήστος Φούντας, Νίκος Σταμάτης, Όλγα Δασκαλή, Ανδριανή Χαλαζιά ψήφισαν υπέρ.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Προτείνει στην Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1/661/07-01-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει η εκλογή και να 
λειτουργήσει στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για πρώτη φορά 
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. 

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   11 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  28 – 02 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 

 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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