
 
  
 
 
                                    Κοµοτηνή 27 Μαρτίου 2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αριθ.Πρωτ.: 9970   
      ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
   ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
΄Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3852/2010  
3. Την υπ΄αριθµ. 59/74869/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
4. Το υπ΄αριθµ. 8526/10-3-2015 έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση της θέσης του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου 
Κοµοτηνής 

  
Η επιλογή θα γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κοµοτηνής κατά τη συνεδρίασή του, 

στις 6 Απριλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00.  
Το αντικείµενο της απασχόλησης του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ορίζεται 

από το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. Ο Συµπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και 
εµπειρίας, δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός του ∆ήµου της Περιφέρειας ή βουλευτής. Ισχύουν τα 
κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στα άρθρα 14, 77 και 93 του Ν. 3852/2010. Η 
θητεία του Συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των ∆ηµοτικών Αρχών. 

Η διαδικασία επιλογής του Συµπαραστάτη θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ύστερα από µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση, που κατατίθεται στο προεδρείο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και µέχρι 
την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή, στις 6 Απριλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00.  

Η δήλωση συµµετοχής περιλαµβάνει: α) αίτηση – δήλωση ενδιαφέροντος, β) αναλυτικό 
βιογραφικό σηµείωµα, γ) αντίγραφα τίτλων σπουδών και κάθε σχετικό έγγραφο που επιθυµεί να 
επισυνάψει (προαιρετικά), δ) δήλωση του Νόµου 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: τα 
αναγραφόµενα στην αίτηση είναι αληθή, τα αντίγραφα των εγγράφων ή τίτλων σπουδών, που 
προσκοµίζει, είναι γνήσια και πως τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα που προβλέπονται από τον ως άνω 
νόµο δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του. 
 Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (τηλ. 2531022824) 
από τις κ.Κ.Σκαπαριώτου και κ.Β.Ραχµανίδου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής.  
                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο             


