INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.03 14:09:15
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Ταχ. Δ/νση : 620 46 Χρυσό Σερρών
Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 23213-52610
Fax: 23213-52618
e-mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr
www.edemocracy-empapas.gr

ΑΔΑ: 67ΥΝΩΡΩ-Χ9Ν

Χρυσό
03-03-2020
Αριθμ. Πρωτ.
1685

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/2007)
«Κύρωση

του

Κώδικα

κατάστασης

Δημοτικών

και

Κοινοτικών

Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής και
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με έμπειρο προσωπικό σε
θέματα ωρίμανσης (σύνταξη μελετών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης)
και επίβλεψης τεχνικών έργων και μελετών,
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους, βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των
προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) 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 διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
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2) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Πολιτικού
Μηχανικού από το ΤΕΕ σε ισχύ, με κτήση του διπλώματος πριν το 2000
(ελάχιστη 20ετή εμπειρία).
3) Μητρώο

Εμπειρίας

Κατασκευαστών

(ΜΕΚ)

στις

κατηγορίες

Οικοδομικών, Υδραυλικών, Οδοποιΐας, και Ενεργειακών έργων, με
κτήση του πτυχίου πριν το 2005 (ελάχιστη 15ετή εμπειρία).
4) Τουλάχιστον 8ετή απασχόληση ως ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων.
Δειγματοληπτικά θα κατατεθούν πέντε (5) Ενεργειακά Πιστοποιητικά εκ
των οποίων ένα (1) τουλάχιστον θα έχει ημερομηνία έκδοσης προ του
2012.
5) Αποδεδειγμένη

εμπειρία

στην

μελέτη

και

κατασκευή

ιδιωτικών

οικοδομικών έργων (θα πρέπει να προσκομιστούν δειγματοληπτικά
τουλάχιστον τρεις (3) οικοδομικές άδειες για οικοδομικά έργα με έτος
έκδοσης πριν το 2005 (15 έτη εμπειρία) στις οποίες να έχει συμμετοχή
ο ενδιαφερόμενος.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 06/03/2020 μέχρι

16/03/2020 στο

τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου στο Χρυσό Σερρών (αρμόδιοι
υπάλληλοι Παναγιώτα Νάσκου

τηλ. 2321352627 και Χρήστος Κίτσιος τηλ.

2321352623) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα
Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
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