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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών
έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 77 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του
ν.3966/2011
2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθ.1/661/07.01.2020
3. Την με αρίθμ.23/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής
Νήσου Ψαρών για τον καθορισμό του περιεχομένου της προκήρυξης
προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
 Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που κατέχει πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου της Ηρωικής Νήσου
Ψαρών
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός
Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του
Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14
του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.
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 Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Κ.Ε.Π. του
δήμου Η.Ν. Ψαρών με την αναγραφή «υπόψη του Προεδρείου του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών», αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου
δικηγόρου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή

από την

ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του δήμου έως την
έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή
του Συμπαραστάτη, η ημερομηνία και η ώρα της οποίας θα προσδιοριστεί με την
έκδοση και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια της
σχετικής Πρόσκλησης του Πρoέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από:
1) βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
(τηλέφωνο, διεύθυνση, email),
2) 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 καθώς και από
3) κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει
την υποψηφιότητα του για την κατάληψη της θέσης.
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 Ηρωικής Νήσου Ψαρών.
 Η επιλογή του συμπαραστάτη θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του δήμου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των
τριών πέμπτων (3/5) των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
κατά την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η
ψηφοφορία θα επαναληφθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, με την ίδια
πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η
ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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 Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή
νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών
προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να
επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, είναι δε 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.
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,
μη εξαιρουμένου και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00,
από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. στο τηλέφωνο 22743 50116.
 Η παρούσα θα αναρτηθεί με αναγραφή ολόκληρου του κειμένου στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρωικής
Νήσου Ψαρών και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος
Ηρωικής Νήσου Ψαρών
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

