
 

                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Παραμσθιά  20  Ιοσνίοσ 2011. 

ΝΟΜΟ   ΘΔΠΡΩΣΙΑ                            

ΓΗΜΟ  ΟΤΛΙΟΤ                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 8739. 

Ταρ.Γ/λζε :  Κ. Καξακαλιή 179. 

Ταρ.Κ/θαο :  46200  Παξακπζηά. 

Πιεξ/ξίεο  :  Δ.Παπαεπαγγέινπ 

Τει.-ΦΑΞ :  2666 3 60104, 2666 0 24155. 

        Γ Ν Ω  Σ Ο Π Ο Ι Η  Η 

        Η     Γ ή μ α ρ τ ο ς          ο σ λ ί ο σ 

Έρνληαο ππόςε ηεο: 

1.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 1416/1984, όπσο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ησλ άξζξσλ 26 (παξ.5) & 28 (παξ.2) ηνπ Ν. 1832/89, 12 (παξ.2) ηνπ Ν. 

2130/93, 57 (παξ.10) ηνπ Ν. 2218/94 θαη 8 (παξ. 54 & 55) ηνπ Ν. 2307/95. 

2.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Γ.Κ.Κ., Ν. 3852/2010.  

3.- Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 &163 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Υ., Ν. 3584/2007. 

4.- Τελ αξηζκ. 55/11-11-1998 Π.Υ.Σ. (ΦΔΚ 252/Α΄/1998), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 35/21-7-2000 

Π.Υ.Σ. (ΦΔΚ 171/Α΄/2000),ηελ αξίζκ.238/7-7-1994 Π.Υ.Σ.. θαη ηελ αξ.55/74802/29-11-2010 εγθύθιην 

ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α.ΗΓ. 

5.- Τελ ππό Κ.Α. 00-6031 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθ. έηνπο 2011 εγγεγξακκέλε πίζησζε γηα 

ακνηβέο Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ, 

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί      ό τ ι : 

Ο Γήκνο Σνπιίνπ  ζα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε ελόο (1) Δηδηθνύ Σπλεξγάηε (Τ.Δ.) κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (επί ζεηεία γηα ηελ επηθνπξία ηνπ Γεκάξρνπ) ζε ζέκαηα: δεκόζηεο 

ζρέζεηο, δηεθπεξαίσζε ιεηηνπξγηθώλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ, έξεπλα θαη θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ ,ζύληαμε 

πξνηάζεσλ Γήκνπ, κειέηε εηδηθώλ ζεκάησλ, ηνπξηζκόο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό ζέκα κε ηα πξνεγνύκελα 

κεηά από εληνιή Γεκάξρνπ.  

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γήκν Σνπιίνπ εληόο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, καδί κε ηα αθόινπζα  δηθαηνινγεηηθά: 

1.- Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

2.- Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο θαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

3.- Τίηιν ζπνπδώλ Τ.Δ.Ι.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 

4.- Βαζηθέο γλώζεηο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο & Braile. 

5.- Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ. 

6.- Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ηύπνπ Α΄. 

7.- Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

8.- Πηζηνπνηεηηθό Σηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο, ηύπνπ Α΄, γηα ηνπο Άξξελεο. 

9.- Υπεύζπλε Γήισζε άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1256/1982 γηα πνιπζεζία, θαη 

10.- Κάζε ζηνηρείν πνπ απνδεηθλύεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη εηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό 

ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή 

ελαζρόιεζε ή αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε 

ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο.  

Καζήθνληα ηνπ Δηδηθνύ Σπλεξγάηε είλαη ε παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ε δηαηύπσζε εμεηδηθεπκέλσλ γλσκώλ 

ζε ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Γεκάξρνπ, 

ζηελ εηδηθή θαη απνθιεηζηηθή θαη κόλνλ ππεξεζηαθή δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη.- 

Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε απνδεηθηηθό, θαη λα 

ζηαιεί ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ, γηα ηελ άκεζε δεκνζίεπζή ηεο.- 

 

                                                      H Δήμαρχος Σουλίου 
 

 
                                             Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ:   

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού 
Παναγή Τσαλδάρη 31          

46100  Ηγουμενίτσα. 

 


