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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη/ιδας με την ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού
Ο Δήμαρχος Πύργου
έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4674/2020,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018),
4. Tην αριθμ. 10607/16.4.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πύργου (ΦΕΚ 2876/Β΄/19-12-11) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
και τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου,
6. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου
σε τεχνικά θέματα,

Γνωστοποιεί
Την πρόθεση του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέματα Τεχνικού Χαρακτήρα, η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα
παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά:
 σε τεχνικά θέματα και συγκεκριμένα για την μελέτη επίβλεψη κτιριακών έργων και έργων
υποδομής, σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τεχνικών δελτίων.
 σε τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας αρμοδιότητας ΟΤΑ, τη διεύρυνση ένταξης έργων σε εθνικά και
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης τους, τη συνεργασία
με φορείς και Υπηρεσίες μ, που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου και άπτονται
των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του
 σε θέματα σχετικά με τεχνικά έργα και την σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων
επεξεργασία και παρουσίαση απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών
Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα δηλαδή:
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή ότι:
 Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
(άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν.
3584/2007).
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 Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους
της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007).
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007).
 Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του
Ν. 3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση).
 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007),
(υπεύθυνη δήλωση).
Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα
διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το
διορισμό.
2.Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
3. Επαγγελματική
απασχόληση ή
επαρκείς
γνώσεις
και
εμπειρία
σε
ανάλογο αντικείμενο.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
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.
Για τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες, α) χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας, β) συμβάσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τεχνικών έργων ή μελετών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών και την κατά περίπτωση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Αποδεικτικά πιστοποιημένης εμπειρίας κατά τα ανωτέρω.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει τα γενικά και
τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α μέρους του
Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
5. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά στο
Δήμο Πύργου στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσίας , Πατρών
και Τ. Πετροπούλου, TK 27131 Πύργος, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει
από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα
του προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Με Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο
όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση έχει ανάλογη εφαρμογή
η παρ. 3 περ. Α΄του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006.
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Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον
δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Πύργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛOΣ
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