
  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Καρπενήσι,  22 Απριλίου 2020 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                                                 Αριθµ.Πρωτ.:   4991 
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 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) µε αντικείµενο την πρόσληψη 

προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διµήνου χρονικής 

διάρκειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 64/Α’) όπως συµπληρώθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 37 παρ.1 α &  β της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 68/Α’) σχετικές µε τις 

κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού 

της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19. 

3. Την αριθµ. 143/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρπενησίου µε την οποία 

διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Χειριστών ΜΕ για το µηχάνηµα 

απόφραξης αποχετεύσεων του δήµου καθώς τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο λόγω του COVID-19 είναι 

αυξηµένος ο κίνδυνος µετάδοσης του ιού από το φράξιµο των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης. 

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. 4677/9.4.2020 Βεβαίωση της οικονοµικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ µ ε 

 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα τεσσάρων  

(4) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

α/α Ειδικότητα 
Αριθµός 
ατόµων 

∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο 

 
1. 
 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 
(Μ.Ε. Βυτιοφόρου 
Αποφρακτικού) 

 

 
1 
 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.∆.Τ. 
3. Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου 4ης Ειδικότητας, Α’ 

Οµάδας, του Π.∆. 113/2012,  για τα Μ.Ε. 4.7   
4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 
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5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα 

µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους µέχρι και την Τρίτη 28 Απριλίου 2020  στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  
καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθµό 
2237 3 50000.   
Επισηµαίνεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, λόγω των µέτρων που ισχύουν 
για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αυτή πραγµατοποιείται κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το Γραφείο ∆ηµοτολογίου του ∆ήµου Καρπενησίου στον αριθµό 2237 3 50037. 
Επίσης τα έντυπα της Aίτησης και της Υπεύθυνης ∆ήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καρπενησίου: www.karpenissi.gr 
 
 
 
 
    O Αντιδήµαρχος Καρπενησίου 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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