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ΓΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Ο Γήκαξρνο Κνξπδαιινύ, 

Γλσζηνπνηεί όηη ζύκθσλα κε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο θαη 17 θαη άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 
(Α΄ 143) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 
Τπαιιήισλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. 

3. Σν κε αξηζκ. 63828/13.09.2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 
πεξί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4623/2019 (Α΄ 134). 

4. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Κνξπδαιινύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα, 
ζπληζηώληαη έμη (6) ζέζεηο Δηδηθώλ πκβνύισλ ή Δηδηθώλ πλεξγαηώλ ή 
Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ, ήηνη ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ίζνπ κε ηνλ αξηζκό 
ησλ έκκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ. 

5. Σελ αλάγθε πιήξσζεο κηαο ζέζεο Δηδηθνύ πκβνύινπ Γεκάξρνπ, κε 
θαζήθνληα παξνρήο ζπκβνπιώλ ζε ζέκαηα πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ. 

6. Πρόκειηαι να προβεί ζηην πλήρωζη ηης μίας θέζης ειδικής 
καηηγορίας προζωπικού θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξόζιεςε, κε εηδηθή 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, έσο ηε ιήμε ηεο 
ζεηείαο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ενός (1) Eιδικού σμβούλοσ, 
κε εμεηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό - επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ 
Ο.Σ.Α., πνπ λα απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε ελαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο 
θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνκεζεηώλ ησλ Γήκσλ. Η εηδίθεπζε 
απηή κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ ηδηόηεηα ησλ 
πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο. 

Α) Γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα 
ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. ύληνκν πεξί ησλ αλσηέξσ βηνγξαθηθό ζεκείσκα, 
2. Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι., Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή 

Λνγηζηηθήο, εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο, 
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο, 
4. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνύ - ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην 

είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο, 
5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ζε πεξίπησζε επηινγήο 

ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ όηη 
θαηέρνπλ ηα γεληθά θαη ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ θαη ηελ εηδηθή εκπεηξία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007. 



 

Β) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

1. Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ρώξαο πνπ αλήθεη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, (άξζξν 12 Ν. 3584/2007). 

2. Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην θαηώηαην όξην ειηθίαο δηνξηζκνύ, (21ν έηνο) (άξζξν 
13 Ν. 3584/2007). 

3. Να είλαη πγηείο, (άξζξν 14 Ν. 3584/2007). 
4. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ 

απαιιαγεί λόκηκα από απηέο, (άξζξν 15 Ν. 3584/2007). 
5. Να κελ έρνπλ πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε, (άξζξν.16 Ν. 3584/2007). 
6. Να κελ έρνπλ απνιπζεί από άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνύο ιόγνπο, (άξζξν17 Ν. 

3584/2007). 

Η πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Διδικού σμβούλοσ, ελεξγείηαη, ύζηεξα από ηε δεκόζηα 
γλσζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο δηα ηνπ Σύπνπ, κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ν νπνίνο 
θαη πξνζιακβάλεη ην πξόζσπν πνπ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θαηάιιειν. Η απόθαζε 
απηή, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεη θαη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα εηδηθόηεξα θαζήθνληα κε ηα νπνία ζα απαζρνιεζεί ν 
πξνζιακβαλόκελνο. 
Η πξόζιεςε νινθιεξώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή από ηνλ πξνζιακβαλόκελν εηδηθήο 
ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, από ηελ νπνία θαη 
ζπλάπηεηαη ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Γήκν θαη αξρίδεη ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνζιακβαλόκελνπ γηα παξνρή ππεξεζηώλ. 
Οη αξκνδηόηεηεο θαη ε εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ Δηδηθνύ πκβνύινπ δηέπεηαη απνθιεηζηηθά 
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/07. 
Γηα όζνπο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία, ε άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ 
επαγγέικαηόο ηνπο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Δηδηθνύ 
πκβνύινπ.  
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα 
ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: mayor@korydallos.gr. 
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα 
γίλνληαη δεθηέο. 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη 
από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο, ζε κηα εκεξήζηα 
ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο 
δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε 
νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λόκν εμαηξεηέα (δεκόζηα 
αξγία ή κε εξγάζηκε) ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε 
εκέξα. 
Η παξνύζα δεκόζηα γλσζηνπνίεζε λα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηύπν, λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ππεξεζίαο, λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν 
΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο Πξντζηάκελνο Γηνηθ. Τπεξεζηώλ 

Ήζπρνο Αξηζηείδεο 
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