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ΠΡΟΚΗΡΥΙΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού ΣυμΒούλου Βάσει των διατάξεων του
άρθρου 163 του Ν. 3584/07
0 Δήμαρχος ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ,
‘Εχοντας υπόψη:

Ι.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
-

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται στους
Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρους Θέσεις Ειδικών ΣυμΒούλων
Συνεργατών
3.

ή

ή

Ειδικών

Επιστη μονικών Συνεργατών.

Τον ΟΕΥ του Δήμου μας καθώς και την με αριθμ. 55/74802/29-12-2010

ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και
λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών

,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυΒέρνησης όπου διευκρινίζεται

ότι για την πρόσληψη ατόμων στις Θέσεις Ειδικών ΣυμΒούλων
Συνεργατών

ή

ή

Ειδικών

Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προΒλέπονται οι

Θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
4.

Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε Θέματα Διοικητικού, αστικού,

εργατικού δικαίου, ζητήματα αυτοδιοίκησης και εν γένει σε νομικά ζητήματα καθώς
και Θέματα Δημοσίας Διοίκησης.
5.

Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Νομικού ως Ειδικού ΣυμΒούλου του

Δημάρχου ο οποίος Θα παρέΧει νομικές υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων
του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν σε νομικά
ζητήματα του Δήμου, καθώς και σε λοιπά Θέματα Διοικητικού Δικαίου, που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του, με αναζήτηση των
απαραίτητων στοιΧείων για την παροχή προφορικών

ή

ή

εγγράφων γνωμοδοτήσεων

συμΒουλών, παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου καθώς και την εν

γένει υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.
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Η επιλογή Θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος Θα αποφασίσει κατά την κρίση του
για την καταλληλότητα του προσλαμΒανομένου

( παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.

3584/2007).
Περισσότερες Πληροφορίες μπορούν να λάΒουν οι ενδιαφερόμενοι

αΠό το

Τμήμα ΠροσωΠικού του Δήμου μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα αΠαιτούμενα δικαιολογητικά
Πρέπει να υποΒληθούν στο Δήμο μας μέσα σε Προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του
νομού

ή της ανάρτησης της στο Χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος,

εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Το έργο του Ειδικού ΣυμΒούλου δεν είναι ασυμΒίΒαστο με την ιδιότητα του
Δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Η προκήρυξη αυτή να τοιΧοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα να αναρτηθεί
στο ΔΙΛΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα του Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ και να δημοσιευθεί
σε μία (1 ) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.
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