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ΓΖΜΟΗΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΝΟ (1) ΔΗΓΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 
     Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4555/2018. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 213 ηνπ Ν. 4555/2018, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη όηη «ζε θάζε Γήκν ζπληζηώληαη ζέζεηο Δηδηθώλ πκβνύισλ ή Δηδηθώλ 

πλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ίζνπ κε ηνλ αξηζκό ησλ 

Αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ». 

3. Σελ αξηζκ. 2605/23491/03-092019 (ΑΓΑ:7Μ4Χ6Ν-Π3Ξ) απόθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία 

νξίζζεθαλ έμη (6) Αληηδήκαξρνη. 

4. Σν γεγνλόο όηη έσο ζήκεξα έρνπλ θαιπθζεί δύν (2) ζέζεηο Δηδηθώλ πλεξγαηώλ θαη δύν (2) 

ζέζεηο Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ.    

5. Σελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ Γεκάξρνπ από έλαλ (1) Δηδηθό ύκβνπιν ζε ηερληθά ζέκαηα.  

6. Σελ αξηζκ. πξση. 26447/30-10-2020 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, 

ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ησλ απαξαίηεησλ πηζηώζεσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 

7. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε (ΦΔΚ 

2446/η.Β΄/15-9-2014). 
 

ΓΝΩΣΟΠΟΗΔΗ  
 

 

Σελ πξόζεζή ηνπ λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε κηας (1) ζέζες Δηδηθού σκβούιοσ Γεκάρτοσ, κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ν νπνίνο ζα έρεη εκπεηξία ή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε 

ζε ζέκαηα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

πγθεθξηκέλα, ν/ε Δηδηθόο/ή ύκβνπινο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππώλεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε όισλ ησλ εζσηεξηθώλ νξγαλσηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ, ηελ πξνώζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ, ηελ πξνβνιή ησλ 

δξάζεσλ θαη πνιηηηθώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ, θαζώο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη νξγάλσζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Γεκάξρνπ, σο Πξνέδξνπ ή κέινπο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο. Δπίζεο, ζα νξγαλώλεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ ελεκέξσζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, 

θνξέσλ, ζπιιόγσλ, ΑΔΗ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο σο 

άλσ θνξείο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο, όπνπ απαηηείηαη κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ. Ο/Ζ αλσηέξσ ζα ππόθεηηαη απεπζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζα 

αζθεί θαζήθνληα επηηειηθά ρσξίο απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο.  
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Σν ζπκβνπιεπηηθό ηνπ/ηεο έξγν ζα απεπζύλεηαη πξνο ην Γήκαξρν, ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αλάινγα κε 

ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ/ηεο. 

Πξνο ηνύην θαιεί ηνπο/ηηο ελδηαθεξόκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε πιήξεο 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα, επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθόηεξα, νη 

ελδηαθεξόκελνη/εο γηα ηε ζέζε Δηδηθού σκβούιοσ γηα ηετληθά ζέκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο 

προζόληα:  
1. Σα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ 

κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξα 11 έσο 17). 

2. Πηπρίν ή δίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 

αιινδαπήο νκώλπκεο εηδηθόηεηαο (κε αληίζηνηρε ηζνηηκία από ην ΓΗΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ). 

3. Δπαξθή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ) ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζηελ επίβιεςε έξγσλ. 

Ζ εκπεηρία αποδεηθλύεηαη γηα κελ ηοσς κηζζφηούς, κε ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν 

εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Οη κηζζσηνί ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ από ηελ 

νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Γηα δε ηοσς 

ειεύζεροσς επαγγεικαηίες, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

Δπηπιέολ ησπηθά προζόληα ζα εθηηκεζούλ. 

 
Ζ επηιογή ζα γίλεη από ηο Γήκαρτο, ο οποίος ζα αποθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηοσ/ες 

προζιακβαλόκελοσ/ες, ζύκθφλα κε ηελ παρ. 4 ηοσ άρζροσ 163 ηοσ Ν. 3584/2007. Ζ απόθαζε 

πρόζιευες, ποσ δεκοζηεύεηαη ζηελ Δθεκερίδα ηες Κσβερλήζεφς, θαζορίδεη ηης δραζηερηόηεηες θαη 

ηα εηδηθόηερα θαζήθοληα, κε ηα οποία ζα απαζτοιεζεί ο/ε προζιακβαλόκελος/ε. 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο θαινύληαη όπσο, εληόο πέληε  (5) 

εκεξώλ από ηελ  επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ ηύπν, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ηνπ Γήκνπ, λα ππνβάιινπλ 

ζτεηηθή έγγραθε αίηεζε επηζσλάπηοληας ηα παραθάηφ δηθαηοιογεηηθά:   

 

1. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

3. Αληίγξαθν Πηπρίνπ ΑΔΗ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη έρνπλ ηα γεληθά θαη 

ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο ηνπ Πξώηνπ 

Μέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξα 11 έσο 17),  
 

είηε ειεθηροληθά ζηε δηεύζσλζε ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ (idax_aigaleo@yahoo.gr)  
 

είηε ηατσδροκηθά κε ζσζηεκέλε επηζηοιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηε δηεύζπλζε:  

 

Ηερά Οδός 364 & Κάιβοσ, Σ.Κ. 12243, Αηγάιεφ, 

απεσζύλοληάς ηελ ζηο Σκήκα Προζφπηθού Ηδηφηηθού Γηθαίοσ, 

σπόυε Κ
ας

 Βαζηιηθής Εσκβραγάθε (ηει. επηθοηλφλίας: 2132044906) 
 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 
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