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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΘΔΖ  

ΣΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΝΖΟΤ ΚΑΟΤ 

  

                             Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΖΡΩΗΚΖ ΝΖΟΤ ΚΑΟΤ   

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπο 77 ηος ν. 3852/2010(87 Α) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», 

όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 661/ΕΓΚ.1/1-1-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) 

«Σςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ (άπθπο 77 ηος ν. 3852/2010)» 

3. Τη με απ. 75/2020 απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος «Έγκπιζη πεπιεσομένος 

πποκήπςξηρ για ηην επιλογή ηος Σςμπαπαζηάηη ηος Δημόηη». 

  

                                      ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΣΖ ΘΔΖ  

ΣΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  

Α. Απμοδιόηηηερ ςμπαπαζηάηη 

Ο Σςμπαπαζηάηηρ αποηελεί θεζμό διαμεζολάβηζηρ μεηαξύ ηυν πολιηών, ηυν 

επισειπήζευν και ηος Δήμος, αποζκοπώνηαρ ζηον έγκαιπο ενηοπιζμό και ηην 

αποηελεζμαηική ανηιμεηώπιζη θαινομένυν κακοδιοίκηζηρ, ζηη διαζθάλιζη ηηρ 

αμεπολητίαρ ηυν δημοηικών απσών και ζηην αναβάθμιζη ηυν παπεσόμενυν 

ςπηπεζιών ηος Δήμος. 

Σύμθυνα με ηη διάηαξη ηος άπθπος 77 παπ. 3 ηος ν. 3852/2010, ο Σςμπαπαζηάηηρ 

δέσεηαι και διεπεςνά επώνςμερ καηαγγελίερ πολιηών ή επισειπήζευν, διά ηυν οποίυν 
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ηος γνυζηοποιούνηαι θαινόμενα κακοδιοίκηζηρ δημοηικών ςπηπεζιών ή δημοηικών 

νομικών πποζώπυν. 

Ωρ ζςμπαπαζηάηηρ ηος Δημόηη και ηηρ Επισείπηζηρ επιλέγεηαι ππόζυπο 

εγνυζμένος κύποςρ και εμπειπίαρ ζηην αςηοδιοίκηζη , να ανήκει ζηην καηηγοπία  

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (Ν.3852, άπθπο 77 παπ.1 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηιρ διαηάξειρ ηος 

απ. 7 ηος Ν. 4623/19) 

Β. Ηδιόηηηερ πος αποηελούν κώλςμα ή είναι αζςμβίβαζηερ με ηην ιδιόηηηα ηος 

ςμπαπαζηάηη  

Ωρ ζςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ δεν μποπεί να επιλεγεί αιπεηόρ 

δήμος, πεπιθέπειαρ ή βοςλεςηήρ. Ωρ ππορ ηο αξίυμα ηος ζςμπαπαζηάηη ηος δημόηη 

ιζσύοςν ηα κυλύμαηα και ηα αζςμβίβαζηα πος πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 14 ηος ν. 

3852/2010(87 Α) 

Γ. Υπόνορ ςποβολήρ ηηρ δήλωζηρ ςποψηθιόηηηαρ 

Υποτηθιόηηηερ ςποβάλλονηαι µε δήλυζη πος καηαηίθεηαι ζηο Πποεδπείο ηος 

Δημοηικού Σςμβοςλίος έυρ ηιρ 24 Σεπηεμβπίος 2020 και ώπα 11:00, ημεπομηνία 

ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος για ηη λήτη ηηρ απόθαζηρ επιλογήρ. Η 

αίηηζη-δήλυζη ππέπει να ζςνοδεύεηαι από αναλςηικό βιογπαθικό ζημείυμα καθώρ 

και κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην κπίζη ηος αιηούνηορ θα ενιζσύζει ηην 

ςποτηθιόηηηά ηος για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ και από ςπεύθςνη δήλυζη πος θα 

αναγπάθει όηι ηα αναθεπόμενα ζηο βιογπαθικό ζημείυμα είναι αληθή και δεν 

ςθίζηανηαι ηα κυλύμαηα και ηα αζςμβίβαζηα ηος άπθπος 14 ηος Ν. 3852/10. 

Πληποθοπίερ παπέσονηαι από ηο Γπαθείο (Παλαιό Ιαηπείο)  ηηρ  Πποέδπος ηος 

Δημοηικού Σςμβοςλίος. 

Γ. Γιαδικαζία επιλογήρ 

Ο ζςμπαπαζηάηηρ ηος δημόηη και ηηρ επισείπηζηρ επιλέγεηαι με απόθαζη ηος 

Δημοηικού Σςμβοςλίος, η οποία λαμβάνεηαι με μςζηική τηθοθοπία και με 

πλειοτηθία ηυν ηπιών πέμπηυν (3/5) ηυν παπόνηυν μελών ηος Δημοηικού 

Σςμβοςλίος. 

Ππιν ηην έναπξη ηηρ μςζηικήρ τηθοθοπίαρ, η Ππόεδπορ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος 

δίνει ηο λόγο ζηοςρ ςποτήθιοςρ πος ηο επιθςμούν, πποκειμένος να ηοποθεηηθούν 

ζσεηικά με ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ. 

Δ. Πποβλεπόμενη θηηεία ηος ςμπαπαζηάηη. 

Η θηηεία ηος Σςμπαπαζηάηη ακολοςθεί ηη θηηεία ηυν δημοηικών απσών. Ωζηόζο, 

είναι επιηπεπηή η ανάκληζη ηος Σςμπαπαζηάηη για πλημμελή εκηέλεζη ηυν 

καθηκόνηυν ηος, μεηά από ειδικά αιηιολογημένη απόθαζη ηος Δημοηικού 
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Σςμβοςλίος, με ηην ίδια πλειοτηθία και ηην ίδια διαδικαζία πος πεπιγπάθεηαι 

ανυηέπυ. 

 

Ε. Γημοζιόηηηα ηηρ πποκήπςξηρ  

Η παπούζα α) δημοζιεύεηαι ςποσπευηικά, με αναγπαθή ολόκληπος ηος κειμένος, 

ζηο δημοηικό καηάζηημα (άπθπο 97 παπ. 6 εδ. γ ηος ν.3463/2006), β) αναπηάηαι ζηην 

ιζηοζελίδα ηος δήμος (άπθπο 77 παπ. 1 εδ. α ηος ν.3852/2010) και γ) αναπηάηαι ζηο 

διαδικηςακό ηόπο ηος Ππογπάμμαηορ «Διαύγεια» (άπθπο 2 παπ. 4 ηος ν.3861/2010). 

  

                             Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΖΡΩΗΚΖ ΝΖΟΤ ΚΑΟΤ  

 

                                    ΜΗΥΑΛΖ ΔΜΜ. ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 
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