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∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 
Ο δήµαρχος ∆υτικής Αχαΐας Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς, έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/ 7-6-
2010), 

2. το άρθρο 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 143/28-6-2007) όπως αντικαταστάθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19-7-2018) 
και τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4623/2019 (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 134/9-8-2019) και 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020 (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 53/11-3-2020). 

3. τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 143/28-6-2007). 

4. την υπ’ αριθ. πρωτ. 74802/εγκ.55/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Οδηγίες 
σχετικά µε το προσωπικό ειδικών θέσεων», 

5. Την υπ’ αριθ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ µε θέµα: «Εφαρµογή των 
διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α'50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας - Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας 
- ∆ιατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις». 

6. τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-
2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 222/12-11-2012) 

7. τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, 
φ. 3017/31-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. το γεγονός ότι ο ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας  δικαιούται πέντε (5) θέσεις ειδικών 
συνεργατών ή ειδικών συµβούλων όσος είναι και ο αριθµός των αντιδηµάρχων.  

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι 

     ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, η διάρκεια της 
οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου εντός της οποίας 
προσλαµβάνεται, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του ∆ηµάρχου, θα παρέχει επιτελική  
και  συµβουλευτική  δράση  για  ωρίµανση,  δηµοπράτηση  και  υλοποίηση δηµοσίων  
συµβάσεων. Επιπροσθέτως θα παρέχει υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών σε θέµατα 
αρµοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη εργασία που του 
ανατίθεται από το δήµαρχο. 



 

   Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται: α΄) τα γενικά προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 
έως και 17),  και β΄) πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο 
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. 

      Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αρχικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α΄) αίτηση, β΄) φωτοαντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, γ΄) φωτοαντίγραφο 
τίτλου σπουδών, δ΄) βιογραφικό σηµείωµα  που τεκµηριώνει την γνώση, εµπειρία και 
επαγγελµατική του ενασχόληση., ε΄) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληρούνται 
τα γενικά προσόντα διορισµού (άρθρα 11 έως και 17 του ν. 3584/2007), στ)Υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναφερόµενα στο 
βιογραφικό σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή. 

    Η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται στο ∆ήµο ∆υτικής 
Αχαΐας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια υπάλληλος κ. ∆ωροθέα 
Σακελλαροπούλου, τηλ. 26933 – 60 107) εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας. 

   Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα του/της προσλαµβανοµένου/νης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 
163 του ν. 3584/2007. Η απόφαση πρόσληψης θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τους προσλαµβανόµενους ειδικής 
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

   Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα «Η ΓΝΩΜΗ»,  να τοιχοκολληθεί 
στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

        
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
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