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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αίγιο,  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
                                          

     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, της παρ. 2 του 
άρθρου 15 του ν.4623/2019, του άρθρου 23 του ν.4690/2020 και του άρθρου 
39 του ν.4735/2020.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Η.∆ 55 Αρ. Πρωτ.74802/29.12.201.
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αιγιαλείας (ΦΕΚ 2714/τ.Β΄/17-11-2011), όπως ισχύει.
7. Την αριθ. πρωτ. 46088/09-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας.

Γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση μίας (1) θέσης  
Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου με την ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ο 
οποίος θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα εποπτείας, προώθησης  
σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αστικό σχεδιασμό, σχέδια 
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και παραλιακής ζώνης, υποβολή μελετών 
για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ  και πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους 
στα άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07.
Β) Αντίστοιχο Πτυχίο ή  Δίπλωμα  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή 
Αλλοδαπής
Γ) Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 
Κάθε άλλη εμπειρία  ή δεξιότητα θα εκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση 
επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 163 
του Ν. 3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και 
τυπικών προσόντων διορισµού.
3) Βιογραφικό Σημείωμα.
4) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου 
ταυτότητας. 
5) Τίτλο Σπουδών σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
6) Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prot@aigialeia.gov.gr 
από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο τύπο έως και 17/11/2021. 
Η παρούσα δηµόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

Δημήτριος Καλογερόπουλος
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