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Κορυδαλλός, 11.11.2015

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την
πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αριθμ. Αποφ. 164 / 11.11.2015
Ο Δήμαρχος,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου Πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των
άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1δ του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄/219), όπως
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 6 του Ν. 3979/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄).
5. Την αριθμ. 34832/02.09.2013/εγκ.17 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά
με την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με
τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010.
6. Τις αριθμ. 115 και 116/2013 και 192/2014 προηγούμενες προκηρύξεις –
προσκλήσεις Δημάρχου, περί υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση
θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου.
7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ
1013/Β΄/2013).
8 . Το γεγονός ότι με τις προαναφερόμενες προκηρύξεις - προσκλήσεις δεν
προκηρύχθηκε η πλήρωση των παρακάτω θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων
Τμημάτων, της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Κορυδαλλού:
α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών.
β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων.
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄, εφόσον
ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις
τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον
δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από
αυτόν κατώτερο βαθμό.
4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων
οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει
επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών
τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη
διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
5. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με
σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που
πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο
Τμήμα Προσωπικού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων
που αρχίζει την 16 Νοε 2015 και λήγει την 27 Νοε 2015.
8. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν
και με συστημένη επιστολή.
9. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
(www.korydallos.gr) και να κοινοποιηθεί, επί αποδείξει, σε όλους τους
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους Κατηγορίας ΔΕ και συγκεκριμένα των Κλάδων:
 Για το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών:
στους υπαλλήλους Κλάδων ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ
Εποπτών.
 Για το Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων:
στους υπαλλήλους Κλάδων ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ
Εποπτών.
 Για το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων: στους υπαλλήλους
Κλάδων ΔΕ Διοικητικών και ΔΕ Οδηγών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

