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ΘΕΜΑ : «Πλήρωςη   μίασ (1) θζςησ Ειδικοφ Συνεργάτη Δημάρχου Βιςαλτίασ» 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο  Δήμαρχοσ Βιςαλτίασ ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ».  

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κφρωςη του Κϊδικα Δημοτικϊν και Κοινοτικϊν 

Τπαλλήλων».  

3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010. 4. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 11 του άρθρου 45 

του Ν. 3979/2011. Για την “ηλεκτρονική διακυβζρνηςη και λοιπζσ διατάξεισ”  

4.  Σο γεγονόσ ότι ςτο Δήμο Βιςαλτίασ  μποροφν να οριςθοφν μζχρι πζντε ( 5 ) Αντιδήμαρχοι 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ).  

5. Σο άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ 

οικονομικήσ και αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ ςφμφωνα με 

το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) αντικαθίςταται ωσ εξήσ: « ε κάθε 

δήμο ςυνιςτϊνται θζςεισ Ειδικϊν υμβοφλων ή Ειδικϊν υνεργατϊν ή Επιςτημονικϊν 

υνεργατϊν, ςυνολικοφ αριθμοφ ίςου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, ςφμφωνα με 

το άρθρο 59 του ν. 3852/2010»  

6. Σον Ο.Ε.Τ. του Δήμου Βιςαλτίασ 

7.  Σην ανάγκη πλήρωςησ μίασ (1) θζςησ Ειδικοφ υνεργάτη Δημάρχου για την διοικητική 

υποςτήριξη του γραφείου Δημάρχου, με  γνϊςεισ, ςε νομικά θζματα 

 

καλεί τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ να υποβάλλουν αίτηςη, ςχετικά με την πλήρωςη μιασ 

θζςησ ειδικοφ ςυνεργάτη δημάρχου με αρμοδιότητεσ:  

 Σην παροχή νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτήςεων επί νομικϊν θεμάτων  προσ τα 

πολιτικά όργανα διοίκηςησ του Δήμου (Δημοτικό υμβοφλιο, Επιτροπζσ, Δήμαρχο 

κ.λ.π.) και τισ επί μζρουσ υπηρεςίεσ του Δήμου, καθϊσ και ςτα ήδη υπάρχοντα νομικά 

πρόςωπα του Δήμου και ςε άλλα που τυχόν θα ςυςτήςει ο Δήμοσ, για τη διαςφάλιςη 

του νομότυπου των δράςεϊν τουσ. 
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 Σο νομικό ζλεγχο των ςυμβάςεων που ςυνάπτει ο Δήμοσ με τρίτουσ, την εκπροςϊπηςη 

τουσ ενϊπιον Διοικητικϊν Αρχϊν και την επεξεργαςία και νομική διευθζτηςη όλων των 

εξϊδικων αιτημάτων και νομικϊν θεμάτων πριν αυτά οδηγηθοφν ςτη δικαςτική 

διαδικαςία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ θα πρζπει να κατζχουν : 

1. Σα γενικά και τυπικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται ςτα άρθρα 11 ζωσ και 17 

του Ν. 3584/2007. 

2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Νομικήσ χολήσ  τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμου πτυχίου ή διπλϊματοσ τησ 

αλλοδαπήσ. 

3. Καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ. 

4. Βεβαίωςη γνϊςησ χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνου β)Τπολογιςτικά 

φφλλα γ) Τπηρεςιϊν Διαδικτφου. 

Για την πλήρωςη τησ παραπάνω θζςησ οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν, από την 

επομζνη ημζρα τησ δημοςίευςησ τησ παροφςασ και πζντε  (05) ημζρεσ μετά ςτο Δημοτικό 

Κατάςτημα Νιγρίτασ τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ (πληροφορίεσ ςτο τηλζφωνο 2322353441 

κ. ωτηριάδου) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1ο. Αίτηςη 

2ο. φντομο βιογραφικό ςημείωμα 

3ο. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότητασ  

4ο. Σίτλο πουδϊν  

5ο. Σίτλο καλήσ γνϊςησ τησ Αγγλικήσ Γλϊςςασ  

6ο. Βεβαίωςη γνϊςησ χειριςμοφ Η/Τ ωσ αναφζρεται ανωτζρω  

7ο. Τπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ςε περίπτωςη επιλογήσ τουσ θα 

προςκομίςουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ζγγραφα 

που πιςτοποιοφν την κατοχή των γενικϊν και τυπικϊν προςόντων διοριςμοφ ( ςφμφωνα με 

τα άρθρα 11-17 ) του ανωτζρω νόμου. 

 Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο η οποία θα αποφαςίςει κατά την κρίςη του για την 

καταλληλότητα του/τησ προςλαμβανόμενου/ησ (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 

Σο ζργο του Ειδικοφ υνεργάτη δεν είναι αςυμβίβαςτο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά 

αναςτζλλει την άςκηςη του δικηγορικοφ λειτουργήματοσ (παρ. 7 άρθρ. 163 Ν. 3584/2007). 

Η παροφςα να δημοςιευθεί ςε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομοφ , να γίνει ανάρτηςή τησ ςτο 

χϊρο των ανακοινϊςεων του Δημοτικοφ καταςτήματοσ Νιγρίτασ και να αναρτηθεί ςτο διαδικτυακό 

τόπο  «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» καθϊσ και ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Βιςαλτίασ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΛΑΡΙΝΟ 


