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 ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΕΙΔΙΚΧΝ ΤΝΕΡΓΑΣΧΝ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Έρνληαο ππόςε : 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007). 
3. Σελ Δγθύθιην 82/59633/20.08.2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ: Οξηζκόο 

Αληηδεκάξρσλ (ΦΦ3Φ465ΥΘ7-5ΑΜ). 
4. Σελ αλάγθε επηθνπξίαο ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάγθε πινπνίεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέκαηα έληαμεο έξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο  ηνπ Γήκνπ. 

5. Σελ αξηζκ. πξση. 18702/12.09.2019  Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πεξί 
ύπαξμεο ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 
 
Καλεί ηνπο/ηηο ελδηαθεξόκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν 
βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε 
ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ Δηδηθώλ πλεξγαηώλ.  
 
Οι ενδιαθεπόμενοι/νερ ππέπει να έσοςν ηα εξήρ πποζόνηα: 

1. Σα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ 
κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξα 11 έσο θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ 
απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 
8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη πιεξνύληαη.            

2. α)-Πηπρίν ή Γίπισκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο νκώλπκεο εηδηθόηεηαο. 
   - Δξγαζηαθή εκπεηξία αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο. 
   - Καιή γλώζε Αγγιηθήο θαη Γεξκαληθήο γιώζζαο. 
β)-Πηπρίν  Μεραληθώλ Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ΣΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο νκώλπκεο εηδηθόηεηαο. 

Άµφισσα 12/09/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 18753/2019
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   -Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ. 
γ)-Πηπρίν  Μεραληθώλ Έξγσλ Τπνδνκήο ΣΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο νκώλπκεο εηδηθόηεηαο. 
   -Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (νδνπνηίαο, πδξαπιηθώλ, θ.α.). 
δ)-Πηπρίν ή Γίπισκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο νκώλπκεο εηδηθόηεηαο. 
   -Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ. 
   -Καιή γλώζε Αγγιηθήο θαη Γαιιηθήο γιώζζαο. 

3.   Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο όπνπ απαηηείηαη. 
 
Οι Ειδικοί ςνεπγάηερ θα έσοςν ηα παπακάηυ ανηικείμενα απαζσόληζηρ: 
Να παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη λα δηαηππώλνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή 
πξνθνξηθά, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ηνλ νπνίν έρνπλ 
νξηζζεί λα εμππεξεηήζνπλ. 
 
 
Η επιλογή θα γίνει από ηον Δήμαπσο, ο οποίορ θα αποθαζίζει καηά ηην κπίζη 
ηος για ηην καηαλληλόηηηά ηος/ηηρ πποζλαμβανομένος/νηρ ζύμθυνα με ηην 
παπ. 4 ηος άπθπος 163 ηος Ν. 3584/2007. Η απόθαζη ππόζλητηρ θα 
δημοζιεςθεί ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβέπνηζηρ. 
 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ θαινύληαη όπσο εληόο 
πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο- γλσζηνπνίεζεο ηεο παξνύζαο ζε 
εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα,  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θαη 
ζην  «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο 
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ (Ρ. Κνληνξήγα 12- Άκθηζζα, ηει. 
2265072077) απηνπξνζώπσο ή κε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, 
επηζπλάπηνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε 
2. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
3. Αληίγξαθν Πηπρίνπ ή Γηπιώκαηνο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειώζνπλ όηη έρνπλ ηα 
γεληθά θαη ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δεκνηηθνύο 
ππαιιήινπο ηνπ Α΄ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξα 11 έσο 17). 
5. Βηνγξαθηθό εκείσκα. 
 
 
 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΕΛΦΧΝ  
    
   
  ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Α. ΣΑΓΚΑΛΗ 
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