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Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινός» 

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο  αρχείο: «Τρία έτη» 

 
Αχαρνές,  15/10/2019 
Αρ. Πρωτ:  45128  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» που 

καταργήθηκε από τον «Κλεισθένη» (παρ.2 αρ.174 του Ν.4555/2018 και 

τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 

τ.Α’/) το άρθρο 4 του Ν.4257/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α’). 

2. Τη με αριθ.93/23-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που 

επισημαίνει την προθεσμία της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη, 

αναγράφοντας ως προς το χρόνο: «μέχρι (ενδεικτικά) 31 Οκτωβρίου 2019». 

 

Προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο 

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες 

του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να  παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης δε μπορεί να επιλεγεί 

αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. 



Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης  

ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του 

Ν.3852/2010. 

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ακολουθεί τη 

θητεία των Δημοτικών αρχών. 

Για  την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη λαμβάνεται απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών 

πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του.  

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση-αίτηση του ενδιαφερομένου, που 

κατατίθεται, πρωτοκολλημένη, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 

έναρξη της διαδικασίας επιλογής, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του 

για την πλήρωση της θέσης. 

Η 25η  Οκτωβρίου 2019  είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

δηλώσεων-αιτήσεων.  

Με επικείμενη πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο-ιστοσελίδα του 

Δήμου Αχαρνών (acharnes.gr) θα ορισθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του 

Δήμου Αχαρνών 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων στο τηλ. 213 2072399. 

Η παρούσα θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

 

  

 


