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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ.2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 74  ΣΟΤ Ν.4745/2020  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΚΑΣΗ  
 

        Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-

2020). 

3. Σελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν.4623/19 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ N.4625/19 θαη κε ηηο πεξίπη. γ' θαη δ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν.4635/19. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.4, παξ.1, πεξ.θγ΄ ΠΤ 33/2006, όπσο ζπκπιεξώζεθαλ από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.2  ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).  

5. Σε κε αξηζκό 29/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξόζιεςε ελόο (01) αηόκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ , πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία από ηηο επηπηώζεηο ηνπ 

θνξνλντνύ.  

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

Σελ πξόζιεςε ζπλνιηθά ελόο (01) αηόκνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδ. Δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, δηάξθεηαο σο νθηώ κελώλ (8) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη 

επεηγνπζώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, ιόγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο δεκόζηαο πγείαο, όπσο 

αθνινπζεί: 

Α/Α  ΤΠΗΡΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  ΑΡΙΘΜΟ  

1 Αυτοτελζσ Σμήμα Περιβάλλοντοσ, 
Καθαριότητασ  και Πολεοδομίασ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  GRADER 

1 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γηα ηνπο  ππνςήθηνπο  γηα ηελ εηδηθόηεηα ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER 

απαηηνύληαη  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΓΔ Υειπιζηή  

Μησανημάηω

ν Έπγων 

(GRADER) 
 

1 
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή 

μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών 

έπγυν Ομάδαρ Ε΄ και ηοςλάσιζηον 

Σάξηρ Γ΄ ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/1990 

ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος 

(Μ.Δ.) Ομάδαρ Α΄ Διδικόηηηαρ 3
ηρ

  

ηος Π.∆. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ 

καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ  ςπ΄ απιθμ. 

οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

απόθαζηρ, όπυρ αςηή ηποποποιήθηκε 

και ζςμπληπώθηκε με ηιρ απιθμ. οικ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 αποθάζειρ 

(*).  

β) Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ 

ΙΔΚ ή Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή 

Τεσνικού Δπαγγελμαηικού 

Δκπαιδεςηηπίος Α' ή Β' κύκλος 

ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού 

Λςκείος ή Τεσνικού Δπαγγελμαηικού 

Λςκείος ή Σσολήρ Δπαγγελμαηικήρ 

Καηάπηιζηρ ή Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ 

ή Τεσνικών Δπαγγελμαηικών Σσολών 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή ζσολών 

μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 

ή Ν. 3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ 

ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 

Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε 

ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και 

τρεις (3)  

μήνες 

ΑΔΑ: ΩΧΒΖΩ9Υ-ΤΥΖ
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ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν 

ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ 

ςποβάλλει βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ για 

ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

ανυηέπυ άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ 

σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος 

ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με 

ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ.  

γ) Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική (Υποςπγική Απόθαζη 

3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από 

ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή 

μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών 

έπγυν Ομάδαρ Ε΄ και ηοςλάσιζηον 

Σάξηρ Γ΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/1990 

ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος 

(Μ.Δ.) Ομάδαρ Α΄ Διδικόηηηαρ 3
ηρ

  

ηος Π.∆. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ 

καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ  ςπ΄ απιθμ. 

οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

απόθαζηρ, όπυρ αςηή ηποποποιήθηκε 

και ζςμπληπώθηκε με ηιρ απιθμ. οικ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 αποθάζειρ 

(*).  

β) Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, 

απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ 

καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ 

ΑΔΑ: ΩΧΒΖΩ9Υ-ΤΥΖ
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ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ 

ηίηλορ  ζσολήρ ηηρ αλλοδαπήρ. Γίνεηαι 

επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ 

αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ 

ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό 

ηην πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ 

ςποβάλλει βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ για 

ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

ανυηέπυ άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή 

σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος 

ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με 

ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ. 

γ) Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική (Υποςπγική Απόθαζη 

3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από 

ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα)  

α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή 

μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών 

έπγυν Ομάδαρ Ε΄ και ηοςλάσιζηον 

Σάξηρ Γ΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/1990 

ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος 

(Μ.Δ.) Ομάδαρ Α΄ Διδικόηηηαρ 3
ηρ

  

ηος Π.∆. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ 

καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ ςπ΄ απιθμ. 

οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

απόθαζηρ, όπυρ αςηή ηποποποιήθηκε 

και ζςμπληπώθηκε με ηιρ απιθμ. οικ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 αποθάζειρ.  

β) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον 

ΑΔΑ: ΩΧΒΖΩ9Υ-ΤΥΖ
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Τποσπεωηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλαδή 

απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει 

μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού Σσολείος) ή  ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Τεσνικήρ 

Σσολήρ  ηος  Ν.Γ. 580/1970 ή 

απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν 

Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

και Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 

2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ και 

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον 

ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ μησανοδηγού-

σειπιζηή (*). 

γ) Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική (Υποςπγική Απόθαζη 

3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον η θέζη  δεν καλςθθεί από 

ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα)  

α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή 

μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών 

έπγυν Ομάδαρ Ε΄ και ηοςλάσιζηον 

Σάξηρ Γ΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/1990 

ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος 

(Μ.Δ.) Ομάδαρ Α΄ Διδικόηηηαρ 3
ηρ

  

ηος Π.∆. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ 

καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ ςπ΄ απιθμ. 

οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

απόθαζηρ, όπυρ αςηή ηποποποιήθηκε 

ΑΔΑ: ΩΧΒΖΩ9Υ-ΤΥΖ
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και ζςμπληπώθηκε με ηιρ απιθμ. οικ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 αποθάζειρ.  

β) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον 

Τποσπεωηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλαδή 

απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει 

μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού Σσολείος) ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Τεσνικήρ 

Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή 

απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν 

Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

και Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 

2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ και 

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι 

(6) μηνών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ μησανοδηγού-

σειπιζηή (*). 

γ) Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική (Υποςπγική Απόθαζη 

3486/1979). 

 (*) ΕΠΙΗΜΑΝΗ 

Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 

αντικατζςτηςαν βάςει του Π.Δ. 113/2012, 

εφόςον ςτην νζα αυτή άδεια δεν αναγράφεται 

η αρχική άδεια και ημεροχρονολογία κτήςησ 

αυτήσ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετική 

βεβαίωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςίασ από την 

οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωςη απαιτείται, προκειμζνου 

να προςμετρηθεί ςτο βαθμολογοφμενο 

ΑΔΑ: ΩΧΒΖΩ9Υ-ΤΥΖ
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κριτήριο τησ εμπειρίασ. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτζσ 

και οι άδειεσ μηχανοδηγών χειριςτών 

μηχανημάτων εκτζλεςησ τεχνικών ζργων, που 

χορηγήθηκαν βάςει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 

6/12.01.1976/τ.Α’). 

ε περίπτωςη που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικήσ άδειασ οδήγηςησ αλλοδαπήσ, 
για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν 
βεβαίωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςίασ «περί 
ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τησ άδειασ 
οδήγηςησ αλλοδαπήσ με τισ επαγγελματικζσ 
άδειεσ οδήγηςησ ημεδαπήσ».     
  

 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ Τγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη. 

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (πνηληθή θαηαδίθε, 

ππνδηθία ζηέξεζε ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 

εκείσζε: Η αληθαλόηεηα πξνο πξόζιεςε αίξεηαη κόλν κε ηελ έθδνζε, ηνπ θαηά άξζξν 

47 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, Δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Αίηεζε (δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο  θαη ζηελ Κεληξηθή είζνδν 

ηνπ Δεκαξρείνπ 

2. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ  

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986 (επηζπλάπηεηαη ζηελ 

αίηεζε ζπκκεηνρήο). 

 

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζηηο 24-02-2021. 

 
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη: 
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1. Να παξαιάβνπλ από ηελ είζνδν ηνπ Δεκαξρείνπ Δεζθάηεο  είηε από ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο  ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. 

2. Να θαηαζέζνπλ ζηηο 25-02-2021  (εξγάζηκεο ώξεο από 7:00 σο 15:00) ζε 

εζώθιεηζην θάθειν ηελ αίηεζε ηνπο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε καδί κε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε, είηε 

απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 

εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζην ηζόγεην 

ηνπ Δεκαξρείνπ  (Δήκνο Δεζθάηεο , Αλδξνκάλαο 2, Σ.Κ. 51200, Δεζθάηε ). 

Γηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ ηα εμήο:  

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ   θαη ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 

2462351110-2462351119. 

Οι σπουήυιοι μπορούν να λάβοσν τηλευφνικά το πρφτόκολλο της αίτησης ποσ έτοσν 

καταθέσει την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης από Την Υπηρεσία Πρφτοκόλλοσ (τηλ. 

επικοινφνίας: 2462351119). 

Σν πέξαο ηεο απαζρόιεζεο εθόζνλ ε ζύκβαζε ζπλαθζεί  έσο ηηο 28.2.2021, κπνξεί  

ζα εμαληιήζεη  ηε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νθηώ κελώλ.  

 
                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΚΑΣΗ  

 
 
 
        ΚΟΡΓΙΛΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
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