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Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ο ∆ήµος Ιλίου  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 
2. Την ΑΠ ∆ΙΠΙ∆∆/Ε.4.2./262/19822/07-10-2011 Υπουργική Απόφαση 

«Ορισµός ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της περ. 2β του άρθρου 6 του Ν. 
2527/97» µε την οποία ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της περ.2β 
του άρθρου 6 του ν. 2527/97 που προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 
10 ν. 3812/2009.  

3. Την ΑΠ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/29-07-13 Απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 µε την οποία εγκρίθηκε η 
απασχόληση ατόµων σε ΟΤΑ Α’ βαθµού προς υλοποίηση συµβάσεων 
µίσθωσης έργου µέχρι ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης 
των διατάξεων του αρ.6 του Ν.2527/97.  

4. Την υπ’ αριθµ. Οικ. 46285/37953/03-09-2013 Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

5. Την υπ’ αριθµ. 105/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ιλίου. 

6. Την υπ΄ αρ. 5692/18-04-2013 βεβαίωση έγκρισης του ΑΣΕΠ. 
 
                                        Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 
Ότι θα προβεί στη  σύναψη  σύµβασης µίσθωσης έργου µε: 
 

‘Ενα (1) άτοµο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ένα (1) άτοµο ΠΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τα οποία θα ασχοληθούν µε την επι-
στηµονική υποστήριξη κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράµµατος  του 
∆ήµου µε τίτλο έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» µε κωδικό 
ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 373692 (Απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής υπ’αριθµ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-04-12).  
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Οι επιλεγόµενοι, που θα αναλάβουν τα ανωτέρω έργα, θα πρέπει να 
έχουν τα εξής τυπικά προσόντα: 

 
1. Για τη θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών : 

- Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 

2. Για τη θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών: 
- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
- Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή. 

 
 

Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού, 
θα ληφθεί υπόψη. 
 

Η σύµβαση µίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστηµα ενός (1)  
έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.  

 
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν 
καταλληλότητα των  επιλεγοµένων για το συγκεκριµένο έργο. 

 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο 

κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός  πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της 
ανακοίνωση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που 
αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (ταυτότητα, επικυρωµένο αντίγραφο 
τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.). 

 
Η παρούσα αναρτάται στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου. 
 

 
                                                               Ο  ∆ήµαρχος  
  
 

     Νικόλαος Ζενέτος 
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