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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, 
εποπτείας και δράσεων της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Δήμου Διρφύων - 
Μεσσαπίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τ Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ” . 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143), "ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ", όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 213 
του Ν. 4555/2018 
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων δεν υπηρετεί Ειδικός Σύμβουλος. 
5. Την ανάγκη πρόσληψης Δύο Ειδικών Συμβούλων  του Δημάρχου, οι  οποίοι θα 
επικουρούν  το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 
6. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων  (ΦΕΚ 525/τ’Β/2-3-2016 )  
7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και 
έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
  Την πλήρωση Δύο (2) θέσεων  Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου σε θέματα 
οργάνωσης, εποπτείας και δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και υποβάλουν με την αίτησή τους:  
   Η θέση που προκηρύσσεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση καλύπτεται με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Η πρόσληψη 
ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Δήμαρχο ειδικής 
διμερούς συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την 
δημοσίευση της απόφασης της Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 
υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης εργασίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο 
και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και υποβάλουν με την αίτησή τους:  
1. Βιογραφικό σημείωμα.  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  
3. Πτυχίο Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι  ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής 
ειδικότητας πολιτικών μηχανικών ή τοπογράφων μηχανικών.  
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4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους 
θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 
έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού 
(σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.  
5. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων (autocad, tekton κλπ) 
6. Να έχουν εμπειρία στις μελέτες οικοδομικών έργων, κτηριακών έργων, έργων 
οδοποιίας , αδειοδοτήσεις κτιρίων και έργων και εν γένει διαχείριση δημοσίων έργων.  
    Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  
α). Για μεν τους μισθωτούς, 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.  
β). 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  Ειδικοί  Σύμβουλοι  θα επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του όσον αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Τμήματα 
Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, 
Εποπτείας και Ελέγχου Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης, εκτέλεση 
τεχνικών έργων , σύνταξη μελετών και ωρίμανση έργων, Τεχνικών Συνεργείων, 
Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας, Παροχή υπηρεσιών σε θέματα αξιοποίησης εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και άλλων πόρων χρηματοδότησης).  
    Επισημαίνεται  ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους/ες έχουν την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία, αυτή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του 
Ειδικού Συμβούλου- Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις  μόνο όταν πρόκειται  για πρόσληψη 
Ειδικής/ού ή  Επιστημονικής /ού  Συνεργάτιδας/Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει 
ανάλογη εφαρμογή  η διάταξη της παρ.3, περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν.3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006). 
   Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα  των προσλαμβανόμενων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).  
       Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 
υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η 
οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή 
είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου. 
και πιο συγκεκριμένα από 07-12-2021  έως και  14-12-2021 είτε ηλεκτρονικά στο 
email: dioikisi@ddm.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων (Αβάντων 18 – Ψαχνά Ευβοίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (07:30 – 15:00)). 
  Στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο 
διαπιστώνεται από την ημερομηνία αποστολής του email. 
     Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τo Γραφείο 
Ανθρώπινου Δυναμικού  (Πληροφορίες κ. Δεσποτοπούλου Παρασκευή, τηλέφωνο 
2228350224 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) .  
    Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, να αναρτηθεί 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (https:/ddm.gov.gr), και να 
δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα. 
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