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ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 07/2020
μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence
Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης μίας (1) θέσης Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών
Αρ. Απόφασης: 23/2020
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
e-Presence σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 657/8-5-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις: α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) της με αριθμ.
18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) της
με αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών ε) του άρθρου 67 Ν.
3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) (γ) και (δ) διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι η τακτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης ePresence όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν.
3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος
χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται
κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές
διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο,
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική
συνεδρίαση».
 της η υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 η οποία
αναφέρει: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε
διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών»
 του υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο αναφέρεται ότι: Σε όσες περιπτώσεις
δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της
απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε δια περιφοράς, (….),
β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ
 της με αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία η
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (όπως
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skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.), το οποίο καθορίζεται
στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, μετά την έκδοση
και δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
μπορεί να γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)
Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις
που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης των συμμετεχόντων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence τακτική συνεδρίαση στην οποία
διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
συμμετείχαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασιλική Ευαγγελία
Δημητρέλη Μαργαρίτα
Καραγιώργη Μαρκέλλα
Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου
Κουτσοδόντη Βασιλική
Μπουρέκας Νικόλαος
Φρατζέσκου Σοφία
Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου
2) Κούτικα Αγγελική
3) Μπεναρδής Γεώργιος
4) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο
του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης εκλέγεται στους δήμους άνω των είκοσι
χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ.1 και τροποποιήθηκε με την παρ.2
του άρθρου 7 του Ν.4623/19). Συνεπώς οι Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι,
ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη.
Με την με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.
παρουσιάζονται βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη και
εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού ως εξής:
Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την
εγκατάσταση των αρχών. (παρ. 2 άρθρο 77 Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α').
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. (παρ. 1 άρθρο
77 Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ.1 και
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4623/19)
Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη ξεκινά από την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπόμενης στο νόμο
προκήρυξης ή από την προκήρυξη - σε περίπτωση μη έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει
κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της επιλογής.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού
Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010 ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α')
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Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, κρίνεται πρόσφορο το Δημοτικό
Συμβούλιο να συνέρχεται, προκειμένου να λάβει απόφαση για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης
επιλογής του Συμπαραστάτη.
Η προκήρυξη φέρει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, παρέχοντας στο ευρύ κοινό τις λεπτομέρειες
που καθορίζονται στην παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.3852/2010, σχετικά με: α) τις
ιδιότητες που αποτελούν κώλυμα ή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη, β) τον
χρόνο υποβολής της δήλωσης υποψηφιότητας, γ) τη διαδικασία επιλογής, δ) τη δημοσιότητα της
προκήρυξης και ε) την προβλεπόμενη στο νόμο θητεία του Συμπαραστάτη. (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.1/661/07.01.2020)
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται, εκ του νόμου, και συμπίπτει με την
ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του
Συμπαραστάτη. Ως εκ τούτου στην προκήρυξη θα πρέπει να γνωστοποιείται στους
ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση
σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του
Συμπαραστάτη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία αναγράφεται η
ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της
προκήρυξης ή στην προκήρυξη μπορούν να αναγράφονται και κριτήρια που κρίνονται ικανά να
εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την
εμπειρία για την πλήρωση της θέσης.
Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης εκδίδεται από τον Δήμαρχο.
Η προκήρυξη, ως κανονιστική πράξη:
α) δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με αναγραφή ολόκληρου του κειμένου, στο δημοτικό
κατάστημα
β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και
γ) αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».
Η ισχύς της προκήρυξης συναρτάται, αναγκαίως, και καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες
που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ.2 του άρθρου 77 του
ν.3852/2010. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο εκ του νόμου προβλεπόμενες
συνεδριάσεις, εκδίδεται νέα προκήρυξη.
Στην Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να ορίζεται ως
μοναδικό θέμα συζήτησης η επιλογή του Συμπαραστάτη, καθώς ο νομοθέτης δεν απαιτεί ειδική
συνεδρίαση για την επιλογή του. Για λόγους, όμως, ευρείας δημοσιότητας και λόγω ότι η
ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων, δέον είναι το χρονικό διάστημα από την ήμερα δημοσίευσης της Πρόσκλησης μέχρι
τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι μεγαλύτερο από την ελάχιστη προβλεπόμενη στο
άρθρο 67 παρ. 4 του ν.3852/2010 προθεσμία.
Ανακεφαλαιώνοντας η διαδικασία επιλογής ξεκινάει με απόφαση Δ.Σ. που δύναται να καθορίζει
το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το νόμο προκήρυξης και λήγει με την ολοκλήρωση
της εκλογής με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών
πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως κατωτέρω:
 Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το περιεχόμενο της Προκήρυξης.
 Ο Δήμαρχος εκδίδει Πράξη (απόφαση) Προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται , ως κανονιστική
πράξη σε πλήρες κείμενο, στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και αναρτάται
στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».
 Ο Πρόεδρος ορίζει ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης Δ.Σ. ως καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή υποψηφιοτήτων και διενεργεί ψηφοφορία για λήψη σχετικής απόφασης.
 Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει :
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Α) Την έναρξη διαδικασιών επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου
Ηρωικής Νήσου Ψαρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του ν.3852/2010 (Α΄87) και στην με
αριθ. πρωτ: 661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.
Β) Την έκδοση από το Δήμαρχο Πράξης Προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευτεί, ως κανονιστική πράξη
σε πλήρες κείμενο, στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και θα αναρτηθεί στο
διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».
Γ) Τον καθορισμό των όρων της προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, όπως παρακάτω:
 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.
 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 Πρόεδρου 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.
 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.
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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, 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».
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134),
 το άρθρο 77 του ν.3852/2010,
 την με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.,
 το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της
επιχείρησης
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 τουν.3852/2010 (Α΄87) και
στην με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.
Β) Εγκρίνει την έκδοση από το Δήμαρχο Πράξης Προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευτεί, ως
κανονιστική πράξη σε πλήρες κείμενο, στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».
Γ) Εγκρίνει τον καθορισμό των όρων της προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, όπως παρακάτω:
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. .... 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.
 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
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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 Πρόεδρου 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.
 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».
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2020
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο
Δήμαρχος
Η.Ν. Ψαρών
Υπογραφή
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές
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