
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μελίσσια 8 Σεπτεµβρίου 2014      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αρ. Πρωτ: 21718 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ∆ήµαρχος  Πεντέλης έχοντας υπόψη: 
     1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  163 Ν. 3584/07  
     2. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας οι θέσεις Αντιδηµάρχων είναι πέντε και 
συνίστανται τρείς (3) θέσεις για ειδικούς Συµβούλους ή Ειδικούς ή Επιστηµονικούς 
Συνεργάτες ∆ηµάρχου. 
    3. Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσεως Ειδικού Συµβούλου ∆ηµάρχου . 
 
      Προβαίνει σε γνωστοποίηση για την κάλυψη µιας (1) θέσεως  ειδικού   
συµβούλου και  καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους. 
     Η πλήρωση της θέσεως αφορά  σε θέµατα  µε αντικείµενο το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση έργων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας την παροχή συµβουλών, 
διατύπωση γνωµών και εισηγήσεων, υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
καταγραφή θεµάτων τεχνικής φύσεως στην πόλη και στις δηµοτικές κοινότητες , 
υποστήριξη στη σύνταξη µελετών , παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, 
συνεργασία µε φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
     Α) 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 δηλώνεται ότι πληρούνται. 
      Β) πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ Έργων υποδοµής της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή 
δίπλωµα της αλλοδαπής 
    Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  
       Χωριστή από την αίτηση , υπεύθυνη δήλωση , κατά το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986, για  το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
     Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά 
δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο   του ∆ήµου Πεντέλης  (οδός 
Καλαµβόκη 2α  Μελίσσια Τ.Κ. 15127 τηλ:2132050000) εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης στις 
Εφηµερίδες και κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
 
Η παρούσα γνωστοποίηση θα δηµοσιευτεί στο τύπο , θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
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