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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
• Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (∆ηµοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας)
• Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
• Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010
• Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας
Γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού
Συνεργάτη ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους στα
άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07.
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
Γ) Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συµβουλές και να διατυπώνει
εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα παροχής υπηρεσιών
νοµικής υποστήριξης για την προώθηση των επιδιώξεων – στόχωνσυµφερόντων του ∆ήµου και την νοµική επεξεργασία συμβολαίων, συµβάσεων
εργασίας και έργου, διακηρύξεων δηµοπρασιών. Το συµβουλευτικό του έργο
απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις Επιτροπές του
∆ήµου ανάλογα µε τις αρµοδιότητες του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
Α) Αίτηση
Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση
επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 163 του
Ν. 3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών
προσόντων διορισµού.
Γ) Βιογραφικό Σηµείωµα
∆) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου
ταυτότητας
Ε) Τίτλο Σπουδών σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Δήμου Αιγιαλείας (Τηλ.: 26910-29279, Fax: 26910-29747) από την
επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο τύπο έως και 31/01/2020 κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η παρούσα δηµόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Δημήτριος Καλογερόπουλος

