
  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Καρπενήσι ,   17.7.2019 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                                                   Αριθµ.Πρωτ.:   10537 

Ταχ.∆/νση: Ύδρας 6   
Τηλ.             2237350000 
Fax:          2237350028 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Ο  ∆ήµαρχος  Καρπενησίου 
 

Έχοντας  υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 µε 
αντικείµενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών τρίµηνης 
ή τετράµηνης χρονικής διάρκειας. 

2. Την αριθµ. 191/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καρπενησίου µε την οποία διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα πρόσληψης δύο (2) ατόµων ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μ.Ε., ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Οδηγός 
Αυτοκινήτων και δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.  

3. Την αριθµ. 206/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καρπενησίου µε την οποία διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα πρόσληψης ενός ακόµη ατόµου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές µε τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν µε τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).   

5. Την αριθµ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7-∆51) µε θέµα: «Έλεγχος 
νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη 
αιρετών, Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραµµα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”») 

6. Την αριθµ. 160/9954/8.7.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου Καρπενησίου µε την οποία διακόπηκε η σύµβαση Εργασίας του 
οδηγού που προσλήφθηκε µε την αριθµ. 147/8691/26.6.2019 Απόφαση σε συνέχεια της αριθµ. 191/2019 Απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και  της αριθµ. 8262/6.6.2019 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Καρπενησίου 

7. Το γεγονός ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του Οδηγού της αριθµ. 8262/2.6.2019 Ανακοίνωσης δεν διέθεταν τα 
απαιτούµενα τυπικά προσόντα εκτός από έναν ο οποίος µε υπεύθυνη δήλωσή του δεν αποδέχθηκε τελικά την θέση. 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ µ ε 

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των αναγκών της 
πυρασφάλειας, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 

α/α Ειδικότητα 
Αριθµός 
ατόµων 

∆ιάρκεια 
Σύµβασης 

∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο 

1 
∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
1 

Από την 
υπογραφή 

της Σύµβασης 
έως τη λήξη 

της 
αντιπυρικής 

περιόδου 
(31.10.2019) 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.∆.Τ. 
3. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας  
4. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους δεν 

έχει καταχωρηθεί επί του εντύπου της άδειας οδήγησης ο 
κοινοτικός αριθµός «95» 

5. Αντίγραφο Τίτλου σπουδών  
6. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα 

µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο 
δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει 
κενό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν 
προηγούµενης σύµβασης µε το ∆. Καρπενησίου. 
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2 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 3 Μήνες 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα 

µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο 
δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει 
κενό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν 
προηγούµενης σύµβασης µε το ∆. Καρπενησίου. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Καρπενησίου µέχρι και την 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2019.   
    
 
 
 Με εντολή ∆ηµάρχου  

Η Γενική Γραµµατέας 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΟΡΜΟΒΑ 

 
 
 

  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Η ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 
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