
 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

                     Αχαρνές, 31-01-2023 
                     Αρ. Πρωτ.: 9945 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
Αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019(ΦΕΚ 143/τ.Α’). 
2. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
     Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται προσωπικό 

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

     Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί 

αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. 

    Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν 

τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 

3852/2010. 

     Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη 

θητεία των Δημοτικών αρχών. 

    Για την επιλογή του  Συμπαραστάτη του Δημότη λαμβάνεται απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών 

πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του. 

    Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει στο πρόσωπο 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.   

     Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση-αίτηση του ενδιαφερόμενου, που 

κατατίθεται πρωτοκολλημένη στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 

την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, 
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καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την 

υποψηφιότητα του για την πλήρωση της θέσης. 

     Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των δηλώσεων-αιτήσεων των 

ενδιαφερόμενων θα είναι η ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αχαρνών και καταληκτική ημερομηνία η 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00. 

     Με επικείμενη πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αχαρνών (www.acharnes.gr) θα ορισθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του 

Δήμου Αχαρνών. 

    Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές 

Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων στο τηλέφωνο 213-2072399.   

     Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αχαρνών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».      

 

      
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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