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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών υνεργατών Δημάρχου βάσει των
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως

τροποποιήθηκε με την

παραγ.11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΘΕΡΜΟΤ ,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 ΄΄Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων΄΄ , σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται στους
Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
3. Το άρθρο 13 (Ειδικές Θέσεις) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Θέρμου (ΦΕΚ τ.Β’ 3130/ 30-12-2011) όπου ορίζονται ΄΄… Δύο (2) θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών …΄΄) .
4. Την

/2016 αριθμ. πρωτ. /30-11-2016

Απόφαση του Δημάρχου Θέρμου περί

αποδοχής της αίτησης παραίτησης της ειδικής συνεργάτη κ. Δημάκη Α. Κατερίνας.
5. Σην ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού υνεργάτη Δημάρχου - Θέση Α, σε
θέματα , υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών , υπηρεσιών

και

ωρίμανσης τεχνικών έργων.
6. Σην ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού υνεργάτη Δημάρχου - Θέση Β, σε
θέματα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης (χρήση
προϋπολογισμού

–

τεχνικού

προγράμματος)

Προγραμμάτων.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ετήσιου σχεδίου δράσης
και

υλοποίησης

-

Ευρωπαϊκών
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Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις θέσεις Α και Β των Ειδικών Συνεργατών του
Δημάρχου , να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας αίτηση συμμετοχής για
την επιλογή των Ειδικών Συνεργατών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού
και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07,
δηλαδή : Για τις θέσεις Α και Β
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς.
5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για
πειθαρχικούς λόγους.
6. Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
7. Να έχουν αποδεδειγμένη προηγούμενη ενασχόληση σε τεχνικά θέματα ή και
ειδικότερα σε θέματα δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών .
8. Να μην είναι ιδιοκτήτες , μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους
θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων
διορισμού.
2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών : δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή αντίγραφο
επικυρωμένο νομίμως.
5. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:


Για τους μισθωτούς , χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/ 1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης , το είδος και η χρονική διάρκεια της σχετικής εμπειρίας.



Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά , αντί της υπεύθυνης
δήλωσης , να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου
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τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
σχετικής εμπειρίας.


Για τους ελευθέρους επαγγελματίες , χωριστή από την αίτηση , υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/ 1986 για το είδος και τη
χρονικής διάρκεια της εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για
την καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία
του Δήμου Θέρμου (Δημαρχείο Θέρμου – 30 008 Θέρμο , τηλέφωνο 26443 60112)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 – 14:45).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών , η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα
του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην
εφημερίδα.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα του νομού, να τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Θέρμου , να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ

