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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

 

Ο Δήμαρχοσ Βιςαλτίασ 

 Αφοφ ζλαβε υπόψθ του:  

 το άρκρο 77 του Ν.3852/10 και  

 το άρκρο 7 του Ν.4623/19  

 

Προκηρφςςει την διαδικαςία  για την επιλογή υμπαραςτάτη του Δημότη & τησ 

Επιχείρηςησ. 

 Ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται πρόςωπο εγνωςμζνου 

κφρουσ και εμπειρίασ.  

Τποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με διλωςθ του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται ς το 

προεδρείο του Δθμοτικοφ υμβουλίου.  

Η διαδικαςία για τθν επιλογι του «υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ» 

αρχίηει από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  

Ο υμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ αποτελεί κεςμό  διαμεςολάβθςθσ 

μεταξφ πολιτϊν, επιχειριςεων και ΟΣΑ, και αποςκοπεί, μεταξφ άλλων,  

 ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό και τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ φαινομζνων 

κακοδιοίκθςθσ, ορκισ εφαρμογισ των νόμων, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ 

των δθμοτικϊν αρχϊν και  

 ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ 

τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ και 

διαφανοφσ διοίκθςθσ.  

Ο ςυμπαραςτάτθσ  

 Δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων φυςικϊν ι νομικϊν 

προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του διμου, των νομικϊν του 

προςϊπων και των επιχειριςεϊν του και αςκεί διαμεςολάβθςθ προκειμζνου να 

επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ 

ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ ενδιαφε ρομζνουσ ωσ προσ τισ 

ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ προζβθ μετά τθ λιψθ τθσ κα  καταγγελίασ τουσ.  
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 Διατυπϊνει αυτεπαγγζλτωσ ειδικζσ προτάςεισ προσ το Διμαρχο και το Δθμοτικό 

υμβοφλιο για ςοβαρά κζματα κακοδιοίκθςθσ που διαπιςτϊνει.  

  Τποβάλει ετιςια ζκκεςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο τθν οποία αναπτφςςει 

προφορικά. 

Ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ 

διμου, περιφζρειασ ι βουλευτισ.  

Ο ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται με απόφ αςθ, θ οποία 

λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων (3/5) των 

παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Η κθτεία του διαρκεί όλθ τθν δθμοτικι 

περίοδο και ανακαλείται με τθν ίδια πλειοψθφία των 3/5 από το Δθμοτικό υμβοφλιο.  

Για το ανωτζρω αξίωμα, ιςχφουν τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 14 του Ν.3852/10.  

Η κθτεία του ςυμπαραςτάτθ ακολουκεί τθ κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν.  

Η ακριβισ θμερομθνία και ϊρα ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατά τθν 

οποία κα  διεξαχκεί θ διαδικαςία επιλογισ του «υμπαραςτάτθ» κα ανακοινωκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του Διμου  Βιςαλτίασ (http://www.dimosvisaltias.gr). 

Καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ από ςιμερα και μζχρι τθν θμερομθνία που κα ορις κεί 

για τθν διεξαγωγι του Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθν  ανωτζρω επιλογι, να υποβάλλει 

διλωςθ-αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα κακϊσ και κάκε άλλο 

ςτοιχείο που κατά τθν κρίςθ του κα ενιςχφςει τθν υποψθφιότθτά του για τθν πλιρωςθ 

τθσ κζςθσ του «υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ» ςτον Διμο Βιςαλτίασ.  

Πλθροφορίεσ παρζχονται από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από το γραφείο του Διευκυντι του Διμου  Διεφκυνςθ:  

ΗΡΩΩΝ 2 ΝΙΓΡΙΣΑ, Σθλζφωνο: 2322353405, e-mail: m.karteros@dimosvisaltias.gr. 

Η παροφςα θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Βιςαλτίασ  

 

Ο      Δήμαρχοσ 

 

 

Αθανάςιοσ  Δ. Μαςλαρινόσ  
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