
                   Νάουσα, 3/3/2021 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
                         Αριθ. πρωτ. 8/2021. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 

1) κ. Νικόλαο Καρανικόλα –  
ΔΗΜΑΡΧΟ Ηρωικής Πόλης ΝΑΟΥΣΑΣ – Δημαρχείο Νάουσας 
2) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δημαρχείο Νάουσας (υπ΄ όψιν κ. του 

Προέδρου κ. Ιωάννη Γιαννούλη  
3) κα Παρασκευή Εξαδακτύλου –  
Γενική Γραμματέα Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δημαρχείο Νάουσας 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ:  
 κ. Νικόλαο Κοσμάτο  

Υπεύθυνο Πληροφορικής Δήμου Η.Π. Νάουσας  – Δημαρχείο Νάουσας 
 
Αξιότιμοι/ες  

   Κύριε Δήμαρχε,  
   Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου  
   Κυρία Γενική Γραμματέα,  
 
Συνημμένα και κατ΄ άρθρο 77 παρ. 5 του ΔΚΔ (Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα), Σας 

υποβάλλω την από 22/2/2021 ετήσια έκθεσή μου ως συμπαραστάτης του δημότη και της 
Επιχείρησης του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας για το έτος 2020.  

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη: «5. 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 σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον 
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.». 

Ως εκ τούτου,  παρακαλώ για τα νόμιμα και οριζόμενα από την ανωτέρω διάταξη, ώστε η 
έκθεσή μου να παρουσιασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ορισθησόμενη ειδική δημόσια 
συνεδρίαση.  

Η κ. Γενική Γραμματέας και ο υπεύθυνος πληροφορικής του Δήμου, στον οποίο 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται κατά το Νόμο να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της 
συνημμένης έκθεσής μου άμεσα στη σελίδα του Συμπαραστάτη στον ιστότοπο  του Δήμου 



Νάουσας. Υπενθυμίζω ότι η ανάρτηση της Έκθεσής μου μετά των ειδικών προτάσεων είναι 
υποχρεωτική.   

 
 

Με  τιμή 
 
 

Δημοσθένης  Ν.  Ταούλας 
Συμπαραστάτης  του  Δημότη  

και της Επιχείρησης Δήμου Η.Π. Νάουσας 
 
 
 
Υ.Γ.  Η παρούσα αλλά και η έκθεσή μου αποστέλλονται με μέιλ 

σε αρχεία τύπου .pdf και ως εκ τούτου δεν φέρουν έντυπη υπογραφή. 
Θα αποσταλούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη  
Διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμπαραστάτη, το οποίο  
φέρει την κάτωθι ηλεκτρονική υπογραφή: 
 
«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΤΑΟΥΛΑΣ 
Συμπαραστάτης του Δημότη  
και της Επιχείρησης 
Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» 

 
Από την ανωτέρω ηλεκτρονική υπογραφή  
βεβαιώνεται η γνησιότητα της προέλευσης τους.     


