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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο ήμαρχος Σιντικής έχοντας υπόψη : 

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του 
Ν.4674/2020 
- Την με αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ , 
- Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.εγκ.31/36567/10-05-2019 
- Τον ΟΕΥ του ήμου Σιντικής(ΦΕΚ:2134/Β/13-12-2012) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
-  Το Νόμο 4735/2020 και ειδικότερα το άρθρο 39: Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες- Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ. Τροποποίηση της παρ.7 του άρθρου 163 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων "....οι Ειδικοί 
Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν 
τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες του Δήμου". 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 
ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου,  για τη σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες του Δήμου και την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών 
υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές 
του Δήμου με αιρετά μέλη.  
Αντικείμενα ενασχόλησης αναλυτικά: 
- Επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση 
δημόσιων συμβάσεων. 
-  Εύρυθμη συνεργασία του γραφείου Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία για την 
απρόσκοπτη και άμεση υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων. 
-  Παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών γραπτά ή προφορικά, 
για θέματα τεχνικών έργων, σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα 
υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου(άρθρο 39 του Ν.4735/2020), παρακολούθηση 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 
- Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και 
τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν : 
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).  Για τα γενικά προσόντα 
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διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. 
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει: 
Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση(άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 
Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας(21ο έτος)(άρθρο 13 του Ν.3584/2007) 
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα απ' αυτές(άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 
Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 
Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 
Ν.3584/2007 
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης(ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής 
τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών . 
Γ) Δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία, σε κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, για 
έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες, επιβλέψεις, σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, ενεργειακές μελέτες, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις. 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής : 
Για μεν τους μισθωτούς, με 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 ελεύθερους επαγγελματίες, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, 
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Δ) Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Ε) Γνώση Η/Υ.(MS Office, Word, Excel, Power Point, διαδίκτυο, Autocad, 

Archicad).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της 
παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του ήμου Σιντικής, τα εξής 
δικαιολογητικά : 
 
1.- Αίτηση & Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά 
προσόντα διορισμού, 
2.- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 
3.- Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, 
4.- Αποδεικτικά εμπειρίας, 
5.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα 
τους. 
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 14-5-2021 ημέρα Παρασκευή , 
στα γραφεία του ήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδια υπάλληλος κ. 
Μουλαγιαννιού Ευαγγελία,  τηλ. 2323350212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
                
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
           
       ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ 
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