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Προκήρυξη 
 

 για την επιλογή υμπαραςτάτη του Δημότη και τησ Επιχείρηςησ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του το άρκρο 77 του Ν.3852/10.  
 
Προκηρφςςει διαδικαςία για την επιλογή υμπαραςτάτη του Δημότη και τησ Επιχείρηςησ 
 
Ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται πρόςωπο εγνωςμζνου 
κφρουσ και εμπειρίασ.  
Υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με διλωςθ του ενδιαφερόμενου που κατατίκεται ςτο 
προεδρείο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 
Η διαδικαςία για τθν επιλογι του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ αρχίηει 
από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ διμου, 
περιφζρειασ ι βουλευτισ.  
Ωσ προσ το αξίωμα του ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ ιςχφουν τα κωλφματα και τα 
αςυμβίβαςτα που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 του Ν.3852/10.  
Η επιλογι του ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ γίνεται με απόφαςθ θ οποία 
λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου 
των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 
Η κθτεία του ςυμπαραςτάτθ ακολουκεί τθ κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν. 
 
Η ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που κα περιλαμβάνει ωσ κζμα τθν επιλογι του 
«υμπαραςτάτη του Δημότη και τησ Επιχείρηςησ» κα πραγματοποιθκεί μετά τισ 16 
Φεβρουαρίου 2015, θ πρόςκλθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνεδρίαςθσ κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου και ςτθ κζςθ: «Αρχική- Επικαιρότητα - Προςκλήςεισ  Δημοτικών 
Οργάνων».  
 
Καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ, να υποβάλει απ’ ευκείασ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο,  δια 
του Προεδρείου, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ διλωςθ κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο 
που κατά τθν κρίςθ του κα βοθκιςει τθ διαδικαςία επιλογισ,  για τθν κάλυψθ τθσ  εν λόγω 
κζςθσ.  
 
Πλθροφορίεσ παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από το Διευκυντι Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου κ. Νικόλαο Βαςιλάκθ (Τθλζφωνο 2813404652 – 
2897340035) 
 

Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 

                      Γιάννησ Μαςτοράκησ 


