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 ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 
Πλήοτζηπ  δύξ (2) θέζετμ Ειδικώμ ρμεογαηώμ Δημάοςξρ Υεοζξμήζξρ 

 

      Ο Δήμαοςξπ Υεοζξμήζξρ γμτζηξπξιεί όηι θα ποξβεί, ζύμθτμα με ηιπ διαηάνειπ: 

1. ηξρ άοθοξρ 163 ηξρ Ν. 3584/2007 «Κώδικαπ Καηάζηαζηπ Δημξηικώμ και 

Κξιμξηικώμ Τπαλλήλτμ» όπτπ ηοξπξπξιήθηκε και ιζςύει με ηιπ διαηάνειπ ηξρ 

Ν.4555/2018, ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018 

2. ηξρ άοθοξρ 59 ηξρ μ. 3852/2010 «Νέα Αοςιηεκηξμική ηηπ Αρηξδιξίκηζηπ και ηηπ 

Απξκεμηοτμέμηπ Διξίκηζηπ – Ποόγοαμμα Καλλικοάηηπ», και  

3. ηημ ΤΠ.Ε.Α. & Η.Δ εγκ. 55/74802/29-12-2010,  

 

ζηημ πλήοτζη δύξ (2) θέζετμ Ειδικώμ ρμεογαηώμ Δημάοςξρ με ηιπ κάητθι 

ειδικόηηηεπ:  

 Μία (1) θέζη Ειδικξύ ρμεογάηη Δημάοςξρ, ειδικόηηηαπ ΠΕ Αοςιηέκηξμα 

Μηςαμικξύ, η ξπξία θα καλρθθεί με ζύμβαζη εογαζίαπ Ιδιτηικξύ Δικαίξρ 

Οοιζμέμξρ Υοόμξρ, η διάοκεια ηηπ ξπξίαπ δεμ μπξοεί μα ρπεοβεί ηη θηηεία ηηπ 

ηοέςξρζαπ δημξηικήπ πεοιόδξρ, ξ ξπξίξπ θα απαζςξλείηαι τπ ζύμβξρλξπ ηξρ 

Δημάοςξρ ζε Σεςμικά θέμαηα πξρ αθξοξύμ ηη Δ/μζη Σεςμικώμ Τπηοεζιώμ. 

Γιδικόηεοα, εμπειοία ζε αμαζηηλώζειπ μμημείτμ, παοαδξζιακή αοςιηεκηξμική ζε 

θέμαηα πξλεξδξμικήπ θύζετπ (ηξπξγοαθικά διαγοάμμαηα, ζύμηανη θακέλτμ 

αδειώμ δόμηζηπ, έλεγςξπ καηαζκερώμ και διαδικαζίεπ ηακηξπξίηζηπ αρθαιοέητμ 

καηαζκερώμ ζε κηίοια ιδιξκηηζίαπ ηξρ Δήμξρ Υεοζξμήζξρ και ητμ επξπηερόμεμτμ 

θξοέτμ ηξρ),  ζε θέμαηα εμεογειακήπ ρπξδξμήπ και εμεογειακήπ αμαβάθμιζηπ ητμ 

δημξηικώμ κηιοίτμ και ακιμήητμ, μελεηώμ και επίβλεσηπ καηαζκερήπ ηεςμικώμ 

έογτμ ξδξπξιίαπ, ύδοερζηπ, απξςέηερζηπ, ζύμηανηπ μελεηώμ, ζςεδιαζμξύ και 

ρλξπξίηζηπ έογτμ πξλιηικήπ και πεοιβαλλξμηικήπ ποξζηαζίαπ. 

 

 Μία (1) θέζη Ειδικξύ ρμεογάηη Δημάοςξρ, ειδικόηηηαπ ΠΕ Πξλιηικώμ 

Μηςαμικώμ, η ξπξία θα καλρθθεί με ζύμβαζη εογαζίαπ Ιδιτηικξύ Δικαίξρ 

Οοιζμέμξρ Υοόμξρ, η διάοκεια ηηπ ξπξίαπ δεμ μπξοεί μα ρπεοβεί ηη θηηεία ηηπ 

ηοέςξρζαπ δημξηικήπ πεοιόδξρ,  ξ ξπξίξπ θα απαζςξλείηαι τπ ζύμβξρλξπ ηξρ 

Δημάοςξρ ζε Σεςμικά θέμαηα πξρ αθξοξύμ ηη Δ/μζη Σεςμικώμ Τπηοεζιώμ, και 

ειδικά ζε θέμαηα πξλεξδξμικήπ θύζετπ (ηξπξγοαθικά διαγοάμμαηα, ζύμηανη 
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θακέλτμ αδειώμ δόμηζηπ, έλεγςξπ καηαζκερώμ και διαδικαζίεπ ηακηξπξίηζηπ 

αρθαιοέητμ καηαζκερώμ ζε κηίοια ιδιξκηηζίαπ ηξρ Δήμξρ Υεοζξμήζξρ και ητμ 

επξπηερόμεμτμ θξοέτμ ηξρ),  ζε θέμαηα εμεογειακήπ ρπξδξμήπ και εμεογειακήπ 

αμαβάθμιζηπ ητμ δημξηικώμ κηιοίτμ και ακιμήητμ, μελεηώμ και επίβλεσηπ 

καηαζκερήπ ηεςμικώμ έογτμ  ξδξπξιίαπ, ύδοερζηπ, απξςέηερζηπ,  ζύμηανηπ 

μελεηώμ, ζςεδιαζμξύ και ρλξπξίηζηπ έογτμ πξλιηικήπ και πεοιβαλλξμηικήπ 

ποξζηαζίαπ. 

Θα ζρμεπικξροξύμ ηξ έογξ ηξρ Δημάοςξρ, θα παοέςξρμ ζρμβξρλερηικέπ ρπηοεζίεπ  και θα 

διαηρπώμξρμ ενειδικερμέμεπ γμώμεπ  (γοαπηά ή ποξθξοικά ) μέζα ζηξμ κύκλξ ητμ γμώζεώμ 

ηξρπ ή ηηπ επαγγελμαηικήπ ηξρπ εμαζςόληζηπ, ζηξ Δήμαοςξ, όζξ και ζηξμ Αμηιδήμαοςξ 

Σεςμικώμ Τπηοεζιώμ καθώπ και ηη Δ/μζη Σεςμικώμ Τπηοεζιώμ. 

 

Οι  ρπξσήθιξι  ποέπει μα έςξρμ ηα ενήπ ηρπικά ποξζόμηα: 

 Για θέζη Ειδικξύ ρμεογάηη Δημάοςξρ, ειδικόηηηαπ ΠΕ Αοςιηέκηξμα Μηςαμικξύ: 

α) Πηρςίξ ή δίπλτμα Αοςιηέκηξμα Μηςαμικξύ ζςξλήπ Παμεπιζηημιακήπ Γκπαίδερζηπ 

(Α.Γ.Ι ) ηηπ ημεδαπήπ ή ιζόηιμξ πηρςίξ ή δίπλτμα ηηπ αλλξδαπήπ. 

β) Άδεια αζκήζετπ επαγγέλμαηξπ Αοςιηέκηξμα Μηςαμικξύ. 

γ) Γιδίκερζη ζε επιζηημξμικό ή επαγγελμαηικό ηξμέα αομξδιξηήητμ ητμ Οογαμιζμώμ 

Σξπικήπ Αρηξδιξίκηζηπ, πξρ απξδεικμύεηαι με ανιόλξγη επιζηημξμική εμαζςόληζη 

(δημξζιεύζειπ, ζρμμεηξςή ζε ζρμέδοια, ξμάδεπ εογαζίαπ κ.λ.π ) ή ανιόλξγη επαγγελμαηική 

απαζςόληζη ή επαοκείπ γμώζειπ και ζημαμηική εμπειοία, αμάλξγη με ηα αμηικείμεμα 

απαζςόληζηπ. Γπίζηπ η ειδίκερζη αρηή μπξοεί μα απξδεικμύεηαι και από ηημ ιδιόηηηα ητμ 

ποξζλαμβαμξμέμτμ τπ επαγγελμαηιώμ ειδικήπ εμπειοίαπ. 

 Για ηημ θέζη Ειδικξύ ρμεογάηη Δημάοςξρ, ειδικόηηηαπ ΠΕ Πξλιηικώμ 

Μηςαμικώμ 

α) Πηρςίξ ή δίπλτμα Πξλιηικξύ Μηςαμικξύ ζςξλήπ Παμεπιζηημιακήπ Γκπαίδερζηπ 

(Α.Γ.Ι.) ηηπ ημεδαπήπ ή ιζόηιμξ πηρςίξ ή δίπλτμα ηηπ αλλξδαπήπ. 

β) Άδεια αζκήζετπ επαγγέλμαηξπ Πξλιηικξύ Μηςαμικξύ. 

γ) Γιδίκερζη ζε επιζηημξμικό ή επαγγελμαηικό ηξμέα αομξδιξηήητμ ητμ Οογαμιζμώμ 

Σξπικήπ Αρηξδιξίκηζηπ, πξρ απξδεικμύεηαι με ανιόλξγη επιζηημξμική εμαζςόληζη 

(δημξζιεύζειπ, ζρμμεηξςή ζε ζρμέδοια, ξμάδεπ εογαζίαπ κ.λ.π ) ή ανιόλξγη επαγγελμαηική 

απαζςόληζη ή επαοκείπ γμώζειπ και ζημαμηική εμπειοία, αμάλξγη με ηα αμηικείμεμα 

απαζςόληζηπ. Γπίζηπ η ειδίκερζη αρηή μπξοεί μα απξδεικμύεηαι και από ηημ ιδιόηηηα ητμ 

ποξζλαμβαμξμέμτμ τπ επαγγελμαηιώμ ειδικήπ εμπειοίαπ. 

 

Οι  ρπξσήθιξι  και για ηιπ δρξ τπ άμτ θέζειπ ποέπει μα έςξρμ ηα ενήπ γεμικά ποξζόμηα: 

α) Σα γεμικά ποξζόμηα διξοιζμξύ πξρ ποξβλέπξμηαι για ηξρπ ρπαλλήλξρπ ηξρ ποώηξρ 

μέοξρπ ηξρ Ν. 3584/2007 ( άοθοα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ). Για ηα γεμικά 

ποξζόμηα διξοιζμξύ απαιηείηαι ςτοιζηή από ηημ αίηηζη,  Τπεύθρμη Δήλτζη ηξρ 

ρπξσηθίξρ, καηά ηξ άοθοξ 8 ηξρ Ν. 1599/1986, ζηημ ξπξία μα δηλώμεηαι όηι 

πληοξύμηαι. 

 β) Οι άμδοεπ ρπξσήθιξι ποέπει μα έςξρμ εκπληοώζει ηιπ ζηοαηιτηικέπ ηξρπ 

ρπξςοεώζειπ ή μα έςξρμ απαλλαγεί μόμιμα απ' αρηέπ. 
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Καλξύμε κάθε εμδιαθεοόμεμξ/μη μα ρπξβάλλει ζηξ Δήμξ Υεοζξμήζξρ (Ποώημ Αμεοικάμικη 

Βάζη, Γξύομεπ)  εμηόπ 5 εογάζιμτμ ημεοώμ από ηη δημξζίερζη ηηπ παοξύζαπ απόθαζηπ ζηξμ 

ηύπξ, δηλαδή από ηημ Πέμπηη 13/12/2018  έτπ και ηημ Σεηάοηη  19/12/2018  καηά ηιπ  

εογάζιμεπ ώοεπ ηα παοακάητ δικαιξλξγηηικά: 

 Αίηηζη  ρμμεηξςήπ 

 Αμηίγοαθξ ητμ δύξ όσετμ ηξρ Δεληίξρ Αζηρμξμικήπ Σαρηόηηηαπ  

 ύμηξμξ Βιξγοαθικό ζημείτμα 

 Σίηλξι  ζπξρδώμ  

 Άδεια αζκήζετπ επαγγέλμαηξπ  

 Τπεύθρμη Δήλτζη ηξρ ρπξσηθίξρ, καηά ηξ άοθοξ 8 ηξρ Ν. 1599/1986, ζηημ ξπξία μα 

δηλώμεηαι όηι πληοξύμηαι ηα γεμικά ποξζόμηα διξοιζμξύ πξρ ποξβλέπξμηαι για ηξρπ 

ρπαλλήλξρπ ηξρ ποώηξρ μέοξρπ ηξρ Ν. 3584/07 (άοθοα 11 έτπ και 17) 

 Απξδεικηικά εμπειοίαπ 

ε πεοίπητζη απξζηξλήπ ητμ αιηήζετμ ηαςρδοξμικώπ ηξ εμποόθεζμξ κοίμεηαι με 

βάζη ηημ ημεοξμημία πξρ θέοει ξ θάκελξπ απξζηξλήπ, ξ ξπξίξπ μεηά ηημ απξζθοάγιζή ηξρ 

επιζρμάπηεηαι ζηημ αίηηζη ηξρ ρπξσηθίξρ. 

Η πλήοτζη ητμ θέζετμ ητμ Γιδικώμ ρμεογαηώμ, θα εμεογηθεί με απόθαζη ηξρ 

Δημάοςξρ πξρ θα δημξζιερηεί ζηημ Γθημεοίδα ηηπ Κρβέομηζηπ, ξ ξπξίξπ και θα ποξζλάβει ηξ  

ποόζτπξ  πξρ καηά ηημ κοίζη ηξρ είμαι καηάλληλξ  για ηημ παοαπάμτ θέζη  (παο. 4 άοθοξ 

163 Ν. 3584/2007). 

          Η ποόζληση θα ξλξκληοτθεί με ηημ ρπξγοαθή από ηξμ  ποξζλαμβαμόμεμξ ειδικήπ 

ζύμβαζηπ εογαζίαπ ιδιτηικξύ δικαίξρ ξοιζμέμξρ ςοόμξρ. 

Πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ: κα. παμάκη Έλμα  Σηλέθτμξ 2813 404663, 628 

 Η παοξύζα δημόζια γμτζηξπξίηζη θα δημξζιερθεί ζηξμ ηξπικό ηύπξ και ειδικόηεοα 

ζηημ ημεοήζια ηξπική εθημεοίδα ΝΓΑ ΚΡΗΣΗ, θα αμαοηηθεί ζηξ ποόγοαμμα Διαύγεια, ζηημ 

ιζηξζελίδα ηξρ Δήμξρ και θα ηξιςξκξλληθεί ζηξμ πίμακα αμακξιμώζετμ ηηπ ρπηοεζίαπ.  

                                                   Ο Δήμαοςξπ Υεοζξμήζξρ 

                                   Ιτάμμηπ Μαζηξοάκηπ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ.1.1  

2. Φ. 48β  

 

 


