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Πποκήπςξη για ηην επιλογή ζςμπαπαζηάηη ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ
ΟΔΗΜΑΡΥΟ ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ
Γεκνζηνπνηεί ηελ πξόζεζε ηνπ Γήκνπ λα θηλήζεη δηαδηθαζία επηινγήο “Σπκπαξαζηάηε ηνπ
Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο” θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο
επαλαθέξζεθε ζε ηζρύ κε ηελ παξ. 1 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 2, 3 & 5 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ Ν. 4623/2019.
Ωο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο επηιέγεηαη πξόζσπν εγλσζκέλνπ
θύξνπο θαη εκπεηξίαο. Τα θξηηήξηα πνπ θξίλνληαη ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ζην πξόζσπν ηνπ
Σπκπαξαζηάηε ηα άλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ αλάιεςε ηεο
ζέζεο απηήο είλαη ηα αθόινπζα:
1. Πηπρίν Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο
2. Πξόζσπν εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη εκπεηξίαο
3. Δκπεηξία ζε ζέκαηα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
Ωο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηόο Γήκνπ,
πεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Ωο πξνο ην αμίσκα ηνπ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε ηζρύνπλ ηα
θσιύκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3852/10, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4555/2018.
Ζ ζεηεία ηνπ ζπκπαξαζηάηε αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ.
Ο ζπκπαξαζηάηεο δέρεηαη ελππόγξαθεο θαηαγγειίεο άκεζα ζηγόκελσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ
πξνζώπσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ θαη ησλ
επηρεηξήζεώλ ηνπ θαη αζθεί δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά
πξνβιήκαηα, ελώ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληόο ηξηάληα (30)

εκεξώλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πξνέβε κεηά ηε
ιήςε ηεο θαηαγγειίαο ηνπο.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.77 παξ.5 ηνπ Νόκνπ 3852/2010, βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ
Σπκπαξαζηάηε ζπληζηά ε ζύληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζησλ απνινγηζηηθώλ εθζέζεσλ.
Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ.77 παξ.5 εδάθην γ επ. ηνπ Νόκνπ 3852/2010, ν Σπκπαξαζηάηεο
δύλαηαη λα θαηαζέηεη εηδηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο.
Υπνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη κε γξαπηή δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη απηνπξνζώπσο ζην
Τκήκα Υπνζηήξημεο πνιηηηθώλ νξγάλσλ θαη επηηξνπώλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο(2νο όξνθνο,
νδόο Σνθνθιή Βεληδέινπ θαη Πξσηόπαπα) κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ 2020 θαη ώξα 14.00 ππόςε
ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο.
Ζ δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη πιήξε
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, δηεύζπλζε, email) θαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.
1599/1986 όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ ππνςεθίνπ ηα
θσιύκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4555/2018.
Με ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ν ππνςήθηνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ (δήισζε ππνςεθηόηεηαο, βηνγξαθηθό, ππεύζπλε
δήισζε) ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο.
Ζ δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & ηεο Δπηρείξεζεο ζα νινθιεξσζεί
ζηελ ηαθηηθή Σπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ κελόο Απξηιίνπ έηνπο 2020.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 08:00-14:00, από ην
Τκήκα Υπνζηήξημεο πνιηηηθώλ νξγάλσλ θαη επηηξνπώλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο (2νο όξνθνο) ηνπ
Γήκνπ Ζιηνύπνιεο. Αξκόδηνη θ.θ. Ακαιία Καιπνπδάλε θαη Σπύξνο Εσγξάθνο ζηα εμήο
ηειέθσλα: 210 9970131-132.
Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ζην Πξόγξακκα
Γηαύγεηα.
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