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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη :  

 
 
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε   
   από το άρθρο 213 του ν. 4555/2018  
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄). 
- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 2280/2011 Β΄), όπως τροποποιήθηκε   

   και  ισχύει (ΦΕΚ 2927/Β΄/31-12-2015, ΦΕΚ 4301/Β΄/11-12-2017 και ΦΕΚ 5143/Β΄/16-  
   11-2018)  .  
- Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε Τεχνικά Θέματα.  
 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
 
 

 
Ότι πρόκειται να πληρωθεί μία (1) θέση  Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του 
Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας 
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ , ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλός του σε θέματα 
Διαχείρισης Δημοσίων Έργων . 
Για το λόγο αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την δημοσίευση της παρούσας, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 
αποδεικτικά των προσόντων τους. 
 
Ειδικότερα: 
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του θα συνίστανται στην παροχή συμβουλών, 
διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων-προτάσεων προς τον Δήμαρχο, τα λοιπά Συλλογικά 
Όργανα του Δήμου και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα επίβλεψης, εφαρμογής, 
Τεχνικής Ασφάλειας των μεγάλων Έργων του Δήμου που ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 
ανάθεσής τους και αρχίζει η εκτέλεσή τους, (Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης-Αποθήκες 
ΚΥΔΕΠ, Γεωθερμικό πεδίο Αρίστεινου , Μεγάλη Περιφερειακή Οδός, Σφαγείο  κ.λ.π.) 
καθώς και όσων προγραμματίστηκαν και προγραμματίζονται. 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
 
α) Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους             
    του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). 
β) Να κατέχουν Πτυχίο ή Δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού      
    και ειδικότερα: 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), αντίστοιχης ειδικότητας  και 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.   
    
      ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.  ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
γ) Την απαιτούμενη ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των 
ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη ενασχόλησή τους ή τις επαρκείς γνώσεις τους και 
την σημαντική εμπειρία τους στα θέματα που θα απασχοληθούν και για τα οποία 
προσλαμβάνονται.  
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται  με βιογραφικό σημείωμα και τα 
σχετικά δικαιολογητικά και θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα 2551064141 & 2551064100 
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μια 
ημερήσια εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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