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ΑΠΟΦΑΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Γήμαπσορ Παλλήνηρ  
Έσονηαρ ςπότη: 
Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7 ηος ν. 4623/2019 
                                                          
                                                                   Πποκηπύζζει 
 
ηην διαδικαζία για ηην επιλογή ηος  «ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ». 

Ωρ «ςμπαπαζηάηηρ ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ» επιλέγεηαι ππόζυπο εγνυζμένος 

κύποςρ και εμπειπίαρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ. 

Τποτηθιόηηηερ ςποβάλλονηαι με δήλυζη ηος ενδιαθεπόμενος, πος καηαηίθεηαι ζηο 

πποεδπείο ηος Γημοηικού ςμβοςλίος καηά ηην έναπξη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ. 

Ωρ «ςμπαπαζηάηηρ ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ» δεν μποπεί να επιλεγεί αιπεηόρ Γήμος, 

Πεπιθέπειαρ ή Βοςλεςηήρ. 

Ωρ ππορ ηο αξίυμα ηος «ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ»  ιζσύοςν ηα 

κυλύμαηα και ηα αζςμβίβαζηα πος πποβλέπονηαι από ηο άπθπο 14 ηος Ν.3852/2010. 

Για ηην  επιλογή ηος «ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη» λαμβάνεηαι απόθαζη ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος με μςζηική τηθοθοπία και με πλειοτηθία ηυν ηπιών πέμπηυν (3/5) ηυν 

παπόνηυν μελών ηος και η θηηεία ηος, ακολοςθεί ηην θηηεία ηυν δημοηικών Απσών. 

Ζ ακπιβήρ ημεπομηνία και ώπα ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος καηά ηην οποία θα 

διεξασθεί η διαδικαζία επιλογήρ ηος ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ θα 

ανακοινυθεί, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ, ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Παλλήνηρ. 

 Καλείηαι κάθε ενδιαθεπόμενορ,  από ζήμεπα και μέσπι ηην ημεπομηνία πος θα οπιζθεί για ηην 

διεξαγυγή ηος Γημοηικού ςμβοςλίος με θέμα ηην επιλογή ηος, εγνυζμένος κύποςρ και 

εμπειπίαρ, πποζώπος υρ ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ, να ςποβάλλει, 

ππορ διεςκόλςνζη ηηρ διαμόπθυζηρ κπίζηρ από ηο Γημοηικό ςμβούλιο, δήλυζη-αίηηζη 

ζςνοδεςόμενη από βιογπαθικό ζημείυμα καθώρ και κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην κπίζη 

ηος θα ενιζσύζει ηην ςποτηθιόηηηά ηος για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ ηος ςμπαπαζηάηη ηος 

Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ ζηον Γήμο  Παλλήνηρ. 
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Οι αιηήζειρ – δηλώζειρ ηυν ενδιαθεπόμενυν για ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ ςποβάλλονηαι ζηο 

ππυηόκολλο ηος Γήμος, υπ΄όψη Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, από ηην ημεπομηνία 

δημοζίεςζηρ ηηρ παπούζαρ, (ανάπηηζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος), και έυρ ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπίαζηρ για ηην επιλογή ηος «ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη & ηηρ Δπισείπηζηρ». 

ε κάθε πεπίπηυζη οι ςποτήθιοι θα ππέπει να παπίζηανηαι και καηά ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπίαζηρ για ηην επιλογή ηος «ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη & ηηρ Δπισείπηζηρ», 

πποκειμένος να δηλώζοςν ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ ενώπιον ηος Πποεδπείος ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος, όπυρ απαιηείηαι και από ηιρ διαηάξειρ.  

  

Πληποθοπίερ παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, από ηη Γπαμμαηεία Γημοηικού 

ςμβοςλίος (Λεςκαδίηος Υπ.) ζηο ηηλέθυνο 210-66.04. 672.        

 

Ζ παπούζα να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Παλλήνηρ.  

  

Ο Γήμαπσορ Παλλήνηρ 

Αθανάζιορ Εούηζορ 
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