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«Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της
Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη &
της Επιχείρησης.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση συνοδευόμενη από τυχόν λοιπά
δικαιολογητικά, που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου,
αυτοπροσώπως σε προθεσμία που ορίζεται εκ του νόμου και συμπίπτει με
την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης
συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Η ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του
Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του
Συμπαραστάτη,
παραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα
οσελίδα του Δήμου και στην
οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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.
Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με
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πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
κατά την ίδια ή μεταγενέστερη 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.
Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5,
ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να
επιλεγεί Συμπαραστάτης.
Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τις
ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την
έναρξη της ψηφοφορίας.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Αργοστολίου,αρμόδια υπάλληλος κ.Αικατερίνη
Ανδρεάτου Διεύθυνση :Π.Βαλλιάνου Τηλέφωνο: 2671360159.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αργοστολίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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