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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 58
του Ν.3966/2011(ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α΄) και το άρθρο 4 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α’

2. Την  αριθ.  661/Εγκ.1/7-1-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2 .

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μία (1) θέση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δέλτα και

γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλλει τη δήλωση υποψηφιότητας του/ης

στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου

κύρους και εμπειρίας και ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται

από το άρθρο 14 του Ν.3852/2010. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. 

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

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.
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Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

δεν αναιρεί  τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής,

ούτε  τις  αρμοδιότητες  άλλων ελεγκτικών  οργάνων και  αρχών,  καθώς και  του  Ελεγκτή

Νομιμότητας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται  με γραπτή δήλωση που κατατίθεται  αυτοπροσώπως στο

Τμήμα  Υποστήριξης  Πολιτικών  Οργάνων  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του

Δήμου Δέλτα  έως και την  27η Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 15.00 μ.μ. (Ν. Πλαστήρα

αρ.13, Σίνδος), υπόψη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη

στοιχεία  επικοινωνίας  (τηλέφωνο,  διεύθυνση,  email)  και  από  υπεύθυνη  δήλωση  του

Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα

κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4555/2018.

Με  την  κατάθεση  της  σχετικής  αίτησης  ο  υποψήφιος  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  την

κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη

δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα.

Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί

στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 με την

προβλεπόμενη ψηφοφορία.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Δέλτα,

Γραμματεία  Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Σουρουπίδη Κωνσταντίνο  τηλ.  επικ.  2310797411

(εσ.127).

Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  ΔΕΛΤΑ  και  στο  πρόγραμμα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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