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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Οινουσσών

Ο Δήμαρχος Οινουσσών έχοντας υπόψη:

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  163  Ν.3584/2007  «Κύρωση  του  κώδικα  κατάστασης 
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»,  περί  ειδικών  συμβούλων  ή  Ειδικών 
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε με το   άρθρο πρώτο 
υποπαρ.ΣΤ1.1.2      του  Ν.4093/2012,  σχετικά  με  τον  επανακαθορισμό  των  θέσεων 
ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και το άρθρο 
213 του Ν. 4555/2018, 

• Τα άρθρα 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,     

• Τις  διατάξεις  των  άρθρων  11  έως  και  17  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  του  κώδικα 
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

• Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία 
διευκρινίζεται  ότι  για την  πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή 
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι 
θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των  δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο,

• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  Οινουσσών (ΦΕΚ2101/Β/21-9-2011) 
• Τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών 

επιστηµόνων σε αριθµό ίσο µε τις θέσεις των αντιδηµάρχων,
• Το  άρθρο  39  του  ν.4735/2020  (φεκ197/12-10-2020τ.Α΄)  και  τα  οριζόμενα  σε  αυτό: 

Ειδικοί  Σύμβουλοι  Επιστημονικοί  Συνεργάτες-Ειδικοί  Συνεργάτες  των  ΟΤΑ. 
Τροποποίηση  της  παρ.7  του  άρθρου  163  του  κώδικα  κατάστασης  Δημοτικών  και 
Κοινοτικών  Υπαλλήλων  «…Οι  Ειδικοί  Σύμβουλοι,  οι  Ειδικοί  Συνεργάτες  και  οι 
Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα 
λοιπά προσόντα, μπορούν και συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη 
διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου».

• Την  ανάγκη  επικουρίας  του  Δημάρχου  σε  θέματα  τεχνικά  τα  οποία  απαιτούν  την 
παροχή  υπηρεσιών  από  άτομο  με  αξιόλογη  επιστημονική  κατάρτιση  και  εμπειρία 
ιδιαίτερα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων κυρίως για εκπόνηση μελετών και έργων, 
την  ωρίμανση,  τη  χρηματοδότηση  και  υλοποίηση  τους  από  προγράμματα  ΠΔΕ  και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7/


Ανακοινώνει:

ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Ειδικό 
Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και τη λήξη της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, σύνταξη μελετών και τευχών 
διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου και την παροχή συμβουλευτικών 
και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες 
επιτροπές του Δήμου. 

         Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν. 3584/07. 
Β)Να  είναι  κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  Α.Ε.Ι.  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της 
αλλοδαπής, οικονομικής κατεύθυνσης. 
Γ) Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο lower 
Δ) Επιθυμητές οι Γνώσεις Η.Υ.
Γ) Να έχουν εμπειρία στον τομέα διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα σε θέματα 
οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, μελετών, περιγραφών και 
δελτίων έργων ΟΤΑ. Επίσης, εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων 
οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, συντήρησης  και επισκευών κτιρίων και εγκαταστάσεων , 
σύνταξη  και  έλεγχο  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  επιμετρητικών  σχεδίων,  τελικών 
επιμετρήσεων,  ανακεφαλαιωτικών  πινάκων  και  σύνταξη  σχεδίων  σε  ηλεκτρονική  μορφή. 
Εμπειρία στην ενασχόληση με περιφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα , ΠΔΕ και συμμετοχή σε 
διαδικασίες  προεπιλογής  για  ένταξη  σχετικών  προτάσεων  ή  αξιόλογη  επαγγελματική 
απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ανάλογα με τα αντικείμενα της απασχόλησης. 

         Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά 
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί  του δημόσιου τομέα, μπορούν,  εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης,  να 
προσκομίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του  δημόσιου  τομέα,  από  την  οποία  να 
προκύπτουν  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας.  Για  δε  τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
            
          Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών 
4. Αποδεικτικά σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας
5.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνεται  ότι 
πληρούνται τα γενικά  προσόντα διορισμού.



 Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου και την συνεκτίμηση των τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά 
την απόλυτη κρίση του,  κατάλληλο  υποψήφιο,  ενόψει  της ιδιαίτερης  εμπιστευτική  φύσης της 
σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον Ειδικό Συνεργάτη και κατόπιν συνεντεύξεως από τον 
Δήμαρχο. 
           Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος 
θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την  κρίση του είναι  κατάλληλο (παρ.4  άρθρο 163 Ν. 
3584/2007).
      Η  πρόσληψη θα ολοκληρωθεί  με  την  υπογραφή από τον  προσλαμβανόμενο ειδικής 
σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας θητείας του δημάρχου.
        Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά 
θα  αποστέλλονται  μέχρι  την   Δευτέρα  28/06/2021,  στα  γραφεία  του  Δήμου Οινουσσών, 
Οινούσσες ΤΚ: 82101, εις προσοχήν  κας. Μ. Ηλιοπούλου. Πληροφορίες στο τηλ: 2271351318 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
       Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο 
ηλ.ταχ.: mayor@0814.syzefxis.gov.gr . 

                                 

                                                                                                               Ο Δήμαρχος Οινουσσών

                                                                                                          Γεώργιος Δανιήλ
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