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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικές με τις
αρμοδιότητες του Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός Κώδικας» σχετικές με τις
Αρμοδιότητες όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικές με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις
διορισμού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 σχετικές με τους Ειδικούς Συμβούλους –
Επιστημονικούς Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ όπως διαμορφώνονται με τις
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2015 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών
Συμβούλων κλπ. καθώς και των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4735/20 αναφορικά με
τη σύνταξη μελετών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου
5. Την αριθμ. 276/11698/31.8.2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν πέντε (5)
Αντιδήμαρχοι
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1357 Β’/16.06.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Γνωστοποιούμε
Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού και επιπλέον προσόν την
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παρακολούθηση
υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, η σύνταξη μελετών ένταξης έργων για
χρηματοδότηση και η παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο,
τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη καθώς και τις υπηρεσίες του
Δήμου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4735/20.
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ΑΔΑ: ΨΣΞ7ΩΕΓ-ΤΩ6
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλλουν με την αίτησή τους:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπή ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
4. Πτυχίο Καλής Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/07)
6. Εμπειρία ή συνεργασία σε θέματα μελετών ή εκτέλεση έργων ΟΤΑ θα ληφθεί υπόψη
και θα αξιολογηθεί. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και
η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά , αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημοσίου 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, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του
για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με συνημμένα τα
αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@karpenissi.gr ή
grammateia@0716.syzefxis.gov.gr
καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ.
Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237 3 50000 έως και τη
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, να αναρτηθεί στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία τοπική Εφημερίδα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
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