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Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
Έπμκηαξ οπυρε:
1. 1.Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 πεν. δ ημο άνζνμο 58 ημο Ν. 3852/2010
2. 2.Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 163 ημο Ν. 3584/2007 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Καηάζηαζεξ Δεμμηηθχκ
θαη Κμηκμηηθχκ Τπαιιήιςκ».
3. Σμκ Ονγακηζμυ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ ημο Δήμμο Καιομκίςκ ΦΓΚ 293/10-2-2014.
4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 9 ημο Ν. 4354/2015.
5. Σμ άνζνμ έκαημ ημο Ν. 4057/2012 «Πεηζανπηθυ Δίθαημ Δεμμζίςκ Πμιηηηθχκ Δημηθεηηθχκ
Τπαιιήιςκ θαη Τπαιιήιςκ Νμμηθχκ Πνμζχπςκ Δεμμζίμο Δηθαίμο» ζε ζοκδοαζμυ με ημ
ΔΙΠΠ/Φ.ΓΠ.2/898/8687-14-5-2012 έγγναθμ ημο Τπμονγείμο Δημηθεηηθήξ Μεηαννφζμηζεξ θαη
Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ/Γεκ. Δηεφζοκζε Καηάζηαζε Πνμζςπηθμφ/Δ/κζε Πνμζιήρεςκ
Πνμζςπηθμφ, με ημ μπμίμ δηεοθνηκίδεηαη υηη γηα ηεκ πνυζιερε πνμζςπηθμφ εηδηθχκ ζέζεςκ ηςκ
ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζμμφ δεκ απαηηείηαη έγθνηζε ηεξ Σεηναμειμφξ Γπηηνμπήξ ηεξ ΠΤ 33/2006.
6. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 213 ημο Ν.4555/2018 γηα ηε ζφζηαζε ζέζεςκ εηδηθχκ ζομβμφιςκ,
ζοκενγαηχκ θαη επηζηεμμκηθχκ ζοκενγαηχκ, ανηζμμφ ίζμο με αοηυκ ηςκ ακηηδεμάνπςκ.
7. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 78 παν. 6 ημο Ν. 4604/2019 μμμίςξ.
8. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 15 ημο Ν. 4623/2019
9. Σμ γεγμκυξ υηη ζημ Δήμμ Καιομκίςκ είκαη θαιομμέκεξ μυκμ δφμ ζέζεηξ εηδηθχκ ζομβμφιςκ θιπ.
Έκακηη πνμβιεπμμέκςκ ηεζζάνςκ.
10. Σεκ με Α.Π.19017/14-10—2019 βεβαίςζε ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθχκ Τπενεζηχκ γηα ηεκ φπανλε
πηζηχζεςκ.
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ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ
Σεκ πνυζιερε με επηιμγή εκυξ (1) Γηδηθμφ οκενγάηε με ζφμβαζε Γνγαζίαξ Ιδηςηηθμφ
Δηθαίμο Ονηζμέκμο Υνυκμο, απμθιεηζηηθήξ απαζπυιεζεξ, με εμπεηνία θαη γκχζε ζηε δηαπείνηζε
Γονςπασθχκ Πνμγναμμάηςκ.
Οη εκδηαθενυμεκμη /κεξ πνέπεη κα έπμοκ ηα ελήξ πνμζυκηα:
Α. Σα γεκηθά πνμζυκηα δημνηζμμφ πμο πνμβιέπμκηαη γηα ημοξ οπαιιήιμοξ ημο πνχημο μένμοξ
ημο Ν. 3584/2007 (άνζνα 11 έςξ θαη 17). Γηα ηα γεκηθά πνμζυκηα δημνηζμμφ απαηηείηαη πςνηζηή
απυ ηεκ αίηεζε, οπεφζοκε δήιςζε ημο οπμρεθίμο, θαηά ημ άνζνμ 8 ημο Ν. 1599/1986, ζηεκ
μπμία κα δειχκεηαη υηη αοηά πιενμφκηαη.
Β. Κάημπμξ πηοπίμο Π.Γ.
Οη οπμρήθημη πνέπεη:
-Να έπμοκ ηεκ ειιεκηθή ηζαγέκεηα ή ηεκ ηζαγέκεηα ηεξ πχναξ πμο ακήθεη ζηεκ Γονςπασθή
Έκςζε (άνζνμ 12 ημο Ν. 3584/2007).
-Να έπμοκ ημ θαηχηενμ υνημ ειηθίαξ δημνηζμμφ (21 έημξ), (άνζνμ 13 ημο Ν. 3584/2007).
-Να είκαη ογηείξ (άνζνμ 14 ημο Ν. 3584/2007).
-Να έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ ζηναηηςηηθέξ ημοξ οπμπνεχζεηξ ή κα έπμοκ απαιιαγεί κυμημα απυ
αοηέξ (άνζνμ 15 ημο Ν. 3584/2007).
-Να μεκ έπμοκ πμηκηθή θαηαδίθε, ζηενεηηθή ή επηθμονηθή δηθαζηηθή ζομπανάζηαζε (άνζνμ 16 ημο
Ν. 3584/2007).
-Να μεκ έπμοκ απμιοζεί απυ άιιε ζέζε γηα πεηζανπηθμφξ ιυγμοξ (άνζνμ 17 ημο Ν.
3584/2007).
-Να έπμοκ πνμτπενεζία ζημκ ημμέα δηαπείνηζεξ Γονςπασθχκ Πνμγναμμάηςκ ζημ Δεμυζημ ή
ζημκ εονφηενμ Δεμυζημ Σμμέα.
Η πιήνςζε ηεξ ζέζεξ ημο Γηδηθμφ οκενγάηε ζα δηεκενγεζεί με απυθαζε ημο Δεμάνπμο,
μ μπμίμξ θαη ζα πνμζιάβεη ημ πνυζςπμ πμο θαηά ηε θνίζε ημο είκαη θαηάιιειμ γηα ηεκ
παναπάκς ζέζε. Η πνυζιερε ζα μιμθιενςζεί με ηεκ οπμγναθή απυ ημκ πνμζιαμβακυμεκμ
εηδηθήξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ ηδηςηηθμφ δηθαίμο μνηζμέκμο πνυκμο θαη εηδηθυηενα εκυξ (1) έημοξ
απυ ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ εκ ιυγς ζφμβαζεξ.
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Η ενγαζηαθή ζπέζε ημο Γηδηθμφ οκενγάηε δηέπεηαη απμθιεηζηηθά απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο
άνζνμο 163 ημο Ν. 3584/2007 θαη ιφεηαη θαηά ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. Ο Γηδηθυξ οκενγάηεξ
οπυθεηηαη απεοζείαξ ζηεκ ηενανπηθή ελάνηεζε ημο Δεμάνπμο γηα ηεκ επηθμονία ημο μπμίμο έπεη
πνμζιεθζεί. Δεκ αζθεί απμθαζηζηηθέξ ανμμδηυηεηεξ μπμηαζδήπμηε μμνθήξ θαη πανέπεη
ζομβμοιέξ θαη δηαηοπχκεη ελεηδηθεομέκεξ γκχμεξ, γναπηά ή πνμθμνηθά, γηα ημ ζογθεθνημέκμ
ημμέα δναζηενημηήηςκ ημο Δήμμο, ημκ μπμίμ έπεη μνηζζεί κα ελοπενεηήζεη.
Οη απμδμπέξ ημο θαζμνίδμκηαη ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4354/2015.
Γηα ηεκ πιήνςζε ηεξ παναπάκς ζέζεξ μη εκδηαθενυμεκμη θαιμφκηαη κα οπμβάιιμοκ:
1.Αίηεζε
2.Βημγναθηθυ εμείςμα
3.Φςημακηίγναθμ ηςκ δφμ υρεςκ ημο αημμηθμφ δειηίμο ηαοηυηεηαξ
4.Φςημακηίγναθμ ηίηιμο πμοδχκ Π.Γ.
5.Τπεφζοκε δήιςζε θαηά ημ άνζνμ 8 ημο Ν. 1599/2007 ζηεκ μπμία κα δειχκεηαη υηη
πιενμφκηαη ηα γεκηθά πνμζυκηα δημνηζμμφ ημο πνχημο μένμοξ ημο Ν. 3584/2007 (άνζνμ 11 έςξ
θαη 17) θαη υηη ζε πενίπηςζε επηιμγήξ ημοξ ζα πνμζθμμίζμοκ υια ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ παν.
3 ημο άνζνμο 163 ημο Ν.3584/2007 θαη ημο άνζνμο 15 ημο Ν. 4623/2019 έγγναθα πμο
πηζημπμημφκ ηεκ θαημπή ηςκ γεκηθχκ θαη ηοπηθχκ πνμζυκηςκ δημνηζμμφ
6.Δηθαημιμγεηηθά πμο απμδεηθκφμοκ ηα πνμακαθενζέκηα πνμζυκηα ημοξ.

Οη αηηήζεηξ με ηα απμδεηθηηθά ηςκ πνμζυκηςκ θαη ηεξ εηδηθυηεηαξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ,
ζα οπμβιεζμφκ θαη ζα πνςημθμιιεζμφκ ζημ ηδηαίηενμ γναθείμ Δεμάνπμο θαηά ηηξ ενγάζημεξ
εμένεξ θαη χνεξ, με εμενμμεκία ιήλεξ πέκηε (5) εμένεξ απυ ηεκ επυμεκε ηεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ
πανμφζαξ ή ηεκ ακάνηεζε ηεξ ζημ πχνμ ακαθμηκχζεςκ ζημ Δεμμηηθυ Καηάζηεμα.
Η πανμφζα δεμμζημπμηείηαη ζε μηα εθεμενίδα εμενήζηαξ θοθιμθμνίαξ ζηεκ επηθνάηεηα ημο
Δήμμο Καιομκίςκ ακανηάηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο, ζημ Δηαφγεηα θαη ζημκ πίκαθα
Ακαθμηκχζεςκ ημο Δεμμηηθμφ θαηαζηήμαημξ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΛ. ΔΙΑΚΟΜΙΥΑΛΗ
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