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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 «Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης»

του

Ν.

3852

(ΦΕΚ

αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

Α΄87/7.6.2010)
της

«Νέα

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς και τις όµοιες των
άρθρων 14 και 93 § 1του ιδίου Νόµου.
2. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αριθµό 59 «Θεσµικές αλλαγές
του Προγράµµατος Καλλικράτης» (Α.Π. 74896/30.12.2010)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση της θέσης του συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης.
Η επιλογή θα γίνει µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 28
Φεβρουαρίου 2011.
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσµένου κύρους και
εµπειρίας.

∆εν µπορεί να επιλεγεί σαν συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης αιρετός ∆ήµου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς
το αξίωµα του συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ισχύουν
τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του
Ν. 3852/2010.
Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχεται καταγγελίες
των άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του ∆ήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών
του

και

διαµεσολαβεί

προβλήµατα,

ενώ

είναι

προκειµένου

να

υποχρεωµένος

επιλυθούν
να

απαντά

τα

σχετικά

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. Ως προς την
καταστατική

θέση

και

επιχείρησης

ισχύουν

οι

τις

ευθύνες

σχετικές

του

συµπαραστάτη

διατάξεις

για

τους

και

της

δηµοτικούς

συµβούλους. Η επιλογή του συµπαραστάτη γίνεται ύστερα από µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια
πλειοψηφία.
Η θητεία του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης ακολουθεί
την ∆ηµοτική περίοδο, λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία
του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν
πρόκειται για υπάλληλο του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και πάσης µορφής
ΝΠΙ∆, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το
διάστηµα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010).

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης

στο

∆ήµο

∆ιονύσου

µπορούν

να

υποβάλουν

την

υποψηφιότητά τους µε σχετική αίτηση-δήλωση στο Προεδρείο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, κατά την έναρξη της διαδικασίας
επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέµα ηµερησίας διάταξης στην τακτική
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη ∆ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου
2011 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ιονύσου, οδός Ε. Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο
της Γραµµατείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου
(Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος, αρµόδιος κ. Λιούτας Γεώργιος, τηλ.
213 2030600, 213 2030617)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου και στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου.
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