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                                        Για την επιλογή 

 
Λαμβάνοντας  υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010, όπως 

2.Την αρ. πρωτ.: 661/07-01-2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6

«Συμπαραστάτης του δημότη και της Επιχείρησης» 

3.Την αρ. 34/2023 Απόφαση Δημοτικού 

 

  την πλήρωση μιας (1) θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Να είναι Έλληνες πολίτες 

 Να μην έχουν κώλυμα διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15

3584/2007(Α΄ 143) 

 Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που 

προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.

 Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχεί

Περιφέρειας ή Βουλευτής.  

 

 

                  Χαϊδάρι, 09.03.2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.: 16072
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                
                                                                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    

  
Τμήμα: Υποστήριξης Συλλογικών  Οργάνων  

                           
                                                                                                               

                                                                                                                                                  
  

                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Συμπαραστάτης του δημότη και της Επιχείρησης»  

ην αρ. 34/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου, 

Προκηρύσσει 

 

θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Χαϊδαρίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα: 

διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που 

προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, 

Χαϊδάρι, 09.03.2023  

Αρ. Πρωτ.: 16072 

                                                                                               

                           

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

στο Δήμο Χαϊδαρίου 

διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 του ν. 

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που 

ρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, 

ΑΔΑ: 9ΨΡΟΩΗ3-0ΕΠ



ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 

Τα ανωτέρω γενικά και τυπικά προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο επιλογής. 

 

 Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση συνοδευόμενη από Βιογραφικό σημείωμα και 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 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, η οποία θα δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η Επιλογή του  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει  με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με 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 θα συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην 

επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.  

Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους 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 της Δημοτικής Αρχής 

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα: Υποστήριξης Συλλογικών  

Οργάνων & Παρατάξεων στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως) αρμόδια  

υπάλληλο κα. Μαρία Κούλπα Τηλέφωνο: 2132047329.  

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΨΡΟΩΗ3-0ΕΠ
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