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ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Για ηην επιλογή ζσμπαραζηάηη ηοσ δημόηη και ηης επιτείρηζης
ηοσ Γήμοσ Λαμιέφν
Νέα ημερομηνία σποβολής σπουηθιοηήηφν μέτρι ηην 29-09-2021

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ
΄Εσονηαρ ςπότη :
1.- ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ»],
2.- ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 77 ηος Ν.3852/2010, όπυρ επαναθέπθηκε ζε ιζσύ με
ηη παπ.1 και ηποποποιήθηκε με ηιρ παπ. 2, 3 & 5 ηος άπθπος 7 ηος Ν. 4623/2019 και ηα
δύο ηελεςηαία εδάθια ηηρ παπ.2 πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 66 Ν.4795/2021,
3.- ηην ςπ.απιθ.33587/18-08-2021 πποκήπςξη μαρ [ΑΔΑ:6ΖΤ3ΩΛΚ-Λ3Δ], με ηην
οποία: (α) δημοζιοποιήθηκε η πρόθεζη ηος Δήμος Λαμιέυν, να κινήζει διαδικαζία επιλογήρ «ςμπαπαζηάηη ηος Δημόηη και ηηρ Επισείπηζηρ» καηά ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 77
ηος Ν.3852/2010, όπυρ επαναθέπθηκε ζε ιζσύ με ηη παπ. 1 και ηποποποιήθηκε με ηιρ
παπ. 2, 3 & 5 ηος άπθπος 7 ηος Ν. 4623/2019 και ηα

δύο ηελεςηαία εδάθια ηηρ παπ.2

πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 66 Ν.4795/2021, (β) οπίζηηκε όηι οι σπουηθιόηηηες σποβάλλονηαι με γπαπηή δήλυζη πος καηαηίθεηαι ασηοπροζώπφς ζηη Γπαμμαηεία ηος
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Δημοηικού ςμβοςλίος (Φλέμινγκ & Επ.ηαςπού, 1ορ όποθορ) μέσπι ηην Δεςηέπα 30 Αςγούζηος 2021 και ώπα 14:00΄, ςπότη ηος Πποεδπείος ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν, (γ) οπίζηηκε όηι η διαδικαζία εκλογήρ ηος ςμπαπαζηάηη ηος Δημόηη & ηηρ Επισείπηζηρ θα ολοκληπυθεί ζηην επόμενη, από ηη λήξη ηος σπόνος ςποβολήρ ςποτηθιοηήηυν,
ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν, με ηην πποβλεπόμενη εκ ηος
νόμος, τηθοθοπία.
3.- ηο γεγονόρ όηι η ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν, έσει
οπιζηεί για ηη Σεηάρηη 29 επηεμβρίοσ 2021 και ώρα 18:00.
Καηόπιν ηφν ανφηέρφ:
1.- ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΟΤΜΔ όηι η διαδικαζία εκλογήρ ηος ςμπαπαζηάηη ηος Δημόηη
& ηηρ Επισείπηζηρ θα ολοκληπυθεί ζηην ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος
Λαμιέυν, έσει οπιζηεί για ηη Σεηάρηη 29 επηεμβρίοσ 2021 και ώρα 18:00.
2.- ΟΡΗΕΟΤΜΔ και νέα ημερομηνία σποβολής σπουηθιοηήηφν με γπαπηή
δήλυζη πος καηαηίθεηαι ασηοπροζώπφς ζηη Γραμμαηεία ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ (Φλέμινγκ & Δρ.ηασρού, 1ος όροθος), μέσπι ηην ημεπομηνία ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος ήηοι μέτρι ηην Σεηάρηη 29 επηεμβρίοσ 2021 και ώρα 14:00΄,
ςπότη ηος Πποεδπείος ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν.
Η δήλυζη ππέπει να ζςνοδεύεηαι από βιογπαθικό ζημείυμα, πος θα πεπιλαμβάνει πλήπη ζηοισεία επικοινυνίαρ (ηηλέθυνο, διεύθςνζη, e-mail) και από ςπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986, όπος θα αναθέπεηαι όηι δεν ζςνηπέσοςν ζηο ππόζυπο ηος ςποτηθίος ηα κυλύμαηα και ηα αζςμβίβαζηα πος πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 14 ηος Ν.3852/2010
όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 11 ηος Ν. 4555/2018.
Με ηην καηάθεζη ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ ο ςποτήθιορ αποδέσεηαι ανεπιθύλακηα ηην
κοινοποίηζη ηυν παπαπάνυ εγγπάθυν (δήλυζη ςποτηθιόηηηαρ, βιογπαθικό, ςπεύθςνη
δήλυζη) ζηα μέλη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν.
Πληποθοπίερ παπέσονηαι καθημεπινά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 07:00-15:00,
από ηη Γπαμμαηεία ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Λαμιέυν ζηα εξήρ ηηλέθυνα : 2231351019
και 2231351038.
Καηά ηα λοιπά ιζσύει η με απιθμό ππυη.33587/18-08-2021 πποκήπςξη μαρ [ΑΔΑ:6ΖΤ3ΩΛΚ-Λ3Δ].
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Η παπούζα θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος Λαμιέυν και ζηο Ππόγπαμμα «Διαύγεια».

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Γπαθείο Δημάπσος

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS KARAISKOS
Ημερομηνία: 2021.09.23 09:44:25 EEST

ΔΤΘΤΜΗΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ
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