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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Επιλογής  Συµπαραστάτη του ∆ηµότη  και της Επιχείρησης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ 

Επαναλαµβάνει την προκήρυξη για  την πλήρωση θέσης του Συµπαραστάτη
του ∆ηµότη & της Επιχείρησης του ∆ήµου ∆έλτα σύµφωνα µε τα άρθρα
14,77 και 93 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το
άρθρο 4 του Ν. 4257/2014, καθώς και την εγκύκλιο 27230/7-6-2011 του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.

Ως συµπαραστάτης του δηµότη και  της επιχείρησης επιλέγεται  πρόσωπο
εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας. 
Για  το  συγκεκριµένο  αξίωµα  δεν  µπορεί  να  επιλεγεί  αιρετός  δήµου,
περιφέρειας  ή βουλευτής,  ενώ παράλληλα ισχύουν τα κωλύµατα και  τα
ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης 
� δέχεται καταγγελίες των άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων

για  κακοδιοίκηση  των  υπηρεσιών  του  δήµου,  των  νοµικών  του
προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου
να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους
ενδιαφερόµενους

� µπορεί  επίσης να προβαίνει  στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης
της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο
πλαίσιο  της ετήσιας έκθεσής του, όσο και  επ’ευκαιρία σηµαντικών
προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει

� υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.  
Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών.

Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση,
η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και  µε πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  εκ  νέου  µε  δήλωση  που  κατατίθεται  στο
Προεδρείο   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από σήµερα µέχρι και την έναρξη
της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου την  Παρασκευή 27  Φεβρουαρίου 2015 στις
20:00.     
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Με τη δήλωση υποβάλλεται και βιογραφικό σηµείωµα.
Πληροφορίες παρέχονται τις  ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή και ώρες 7:00-
15:00,  από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, κ. Tοπάλογλου Βασιλική και κ.
Τσιφλικλή Σοφία
 ∆ιεύθυνση  Πλατεία ∆ηµοκρατίας - Σίνδος  Τηλέφωνο 2310 586840 εσωτ.
241 και 202.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆έλτα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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