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Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 

 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας 
αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10  όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με 

την παρ.1 και τροποποιήθηκε με τις παρ.2,3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019  

 

δημοσιοποιεί την  πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής 

«Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης» 

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου 

κύρους και εμπειρίας , πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός 

δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. 

Η θητεία του συμπαραστάτη,  ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται 

αυτοπροσώπως στο τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Σαλαμίνας 

(Γραφείο 5, 2
ος

 όροφος , Λεωφ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα) μέχρι την 

16
η
 Ιουνίου 2020 υπόψη του  Προεδρείου του Δημοτικού Σ Σαλαμίνας. 

 

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει 

πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση,  email) και από υπεύθυνη δήλωση  

του N.1599/1986 , όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν  στο πρόσωπο  του υποψηφίου 

τα κωλύματα  και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. 

Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 

κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη 

δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. 

  

Η διαδικασία εκλογής Συμπαραστάτη  του Δημότη και της Επιχείρησης θα 

ολοκληρωθεί στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16
η
 Ιουνίου 2020 με την 

προβλεπόμενη ψηφοφορία. 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  09.00-15.00 

από το τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Σαλαμίνας στα εξής 

τηλέφωνα:  213.20.27.358-213.20.27.359 

Η παρούσα  θα δημοσιευθεί στο Δημοτικό κατάστημα και  θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος <Διαύγεια> . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Γεώργιος Θ.Παναγόπουλος 
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