
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-12-2019   23ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 20ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 18685/16-12-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  23ο Η.Δ. 

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης,  

σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα έξι (16) και απόντες έντεκα (11) ήτοι: οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Νάκας Αριστείδης, 

Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων –Παύλος, 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη και 

Καβαλάρης Ιωάννης.  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Γκιζελή Αλίκη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Νάκας Αριστείδης                                                          

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Χαροκόπος Παντελής   

Ζερβός Νικόλαος                                                          Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη   

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                             Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Παπαχρόνης Γεώργιος                   Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα        Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Φωτιάδης Δημήτριος                                                    Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα    Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Ξυριδάκης Παντελής     Καβαλάρης Ιωάννης    

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νάκας Αριστείδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 287/20-12-2019 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 19393/30-12-2019 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6Κ4ΧΩΗ8-03Κ



Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος 

Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Γκιζελή Αλίκη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 23ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου 

θέματος Η.Δ. και απεχώρησε πριν τη ψηφοφορία για το 23ο θέμα Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) 

και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι: 

1. Με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019 τα άρθρα 152 έως 174 του Ν. 4555/2018 καταργούνται και 

επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του Ν. 3852/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 

του Ν. 3966/2011 (Α' 118). Όπου στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή 

Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοούνται ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός 

Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα. 

 

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του N. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, 

πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.» 

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του N. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική 

ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.» 

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του N. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για 

κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί 

διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως 

ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος 

προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του 

δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο 

συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των 

διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α' 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από 

εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις 

προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.» 

ΑΔΑ: 6Κ4ΧΩΗ8-03Κ



 

Στην εγκύκλιο 27230/07.06.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής: 

«Σημειώνεται επίσης ότι  για την εκλογή του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα των άρθρων 14 και 116 του Ν. 

3852/2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο 

του ιδίου νόμου. Επομένως δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής δικηγόρου στη θέση του Συμπαραστάτη. 

 

Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση της 

θέσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 2 παρ.11 του Ν. 3861/2010). Η προκήρυξη μπορεί να εκδίδεται, κάθε φορά, και μετά το πέρας 

της δεύτερης ανεπιτυχούς εκλογής του Συμπαραστάτη. Εφόσον, δηλαδή, μετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες 

μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, δεν 

επιτυγχάνεται η εκλογή του Συμπαραστάτη, τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται προκήρυξη για 

την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν 

το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη». 

 

Ακολούθως η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει κατατεθεί στο Προεδρείο 

μία (1) υποψηφιότητα, αυτή του κ. Δρομάζου Βασιλείου του Δημητρίου, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 19027/20-

12-2019 και έδωσε το λόγο στον ίδιο ώστε να παρουσιάσει εν συντομία το βιογραφικό του. 

Μετά ταύτα διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία. Παρόντες κατά την ψηφοφορία ήταν είκοσι ένας (21) 

δημοτικοί σύμβουλοι. 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής: 

Βασίλειος Δρομάζος, έλαβε είκοσι (20) ψήφους. 

Λευκά ένα (1).  

Επομένως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης εξελέγη ο Βασίλειος Δρομάζος του Δημητρίου, ο 

οποίος με την πρώτη ψηφοφορία συγκέντρωσε τις ψήφους πλέον της απόλυτης πλειοψηφίας των τριών πέμπτων 

(3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι είκοσι (20) ψήφους. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 152 έως 

174 του Ν. 4555/2018 και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του Ν. 3852/2010, όπως είχαν 

τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του Ν. 3966/2011 (Α' 118), 

4. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34), 

5. Την εγκύκλιο 27230/07.06.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., 

6. Τις διατάξεις  των άρθρων 14 και 116 του Ν. 3852/2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1 

προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόμου, 

7. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 11 του Ν. 3861/2010, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19027/20-12-2019 κατατεθείσα υποψηφιότητα του κ. Δρομάζου Βασιλείου, 

μετά από διαλογική συζήτηση και την πραγματοποιηθείσα μυστική ψηφοφορία, 

 

 

ΑΔΑ: 6Κ4ΧΩΗ8-03Κ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Επιλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης για το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τον κ. Δρομάζο Βασίλειο, δικηγόρο, ο 

οποίος έλαβε είκοσι (20) ψήφους έναντι ενός λευκού (1) σε σύνολο είκοσι ενός ψηφισάντων, ήτοι συγκέντρωσε 

τις ψήφους πλέον της απόλυτης πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2019 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  22ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

20ην- 12- 2019 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 30-12-2019 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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