
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κοµοτηνή 5 ∆εκεµβρίου 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     Αριθµός πρωτοκόλλου: 33238 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής έχοντας υπόψη: 

1-Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κάλυψη θέσης 

Ειδικού Συνεργάτη. 

2-Την µε αριθ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα ‘’Οδηγίες σχετικά µε το 

προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των ∆ήµων της Χώρας’’ 

3-Τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών ή 

ειδικών επιστηµόνων σε αριθµό ίσο µε τις θέσεις των αντιδηµάρχων, σύµφωνα µε 

το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018. 

4-Το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόµου και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019). 

5-την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) Ειδικού  Συνεργάτη σε θέµατα σχετικά µε 

ρύθµιση αυθαιρέτων χώρων και χρήσεων, έκδοση οικοδοµικών αδειών, έκδοση 

εγκρίσεων εργασιών µικρής κλίµακος, προσµετρήσεις έργων, έκδοση βεβαιώσεων 

στατικής επάρκειας κτιρίων του ∆ήµου, σύνταξη µελετών και επίβλεψη έργων. 

καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο 

βιογραφικό σηµείωµα και δικαιολογητικά αποδεικτικά των προσόντων 

τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Ι) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα 

γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση  
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του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι 

πληρούνται. 

ΙΙ.) Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής. 

Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας 

από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ). 

ΙΙΙ.) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος  και τουλάχιστον 10ετη εµπειρία  σε θέµατα 

σχετικά µε ρύθµιση αυθαιρέτων χώρων και χρήσεων, έκδοση οικοδοµικών αδειών, 

έκδοση εγκρίσεων εργασιών µικρής κλίµακος, προσµετρήσεις έργων, έκδοση 

βεβαιώσεων στατικής επάρκειας κτιρίων του ∆ήµου, σύνταξη µελετών και επίβλεψη 

έργων. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 6-12-2019 µέχρι και την 10-12-2019 στα 

γραφεία του ∆ήµου (Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού- κ. ∆ηµήτριο 

Καρακώτσιο τηλ 2531352443) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

                                                                     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Εφηµερίδα ΧΡΟΝΟΣ 

για  δηµοσίευση µε την µικρότερη         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

γραµµατοσειρά              
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