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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                          οςθλί  19 επηεμβπίος 2016 
ΝΟΜΟ  ΔΒΡΟΤ                       Απιθ. Ππυη.11583 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Σασ.Γ/νζη Βαζ.Γευπγίος 180       
Σ.Κ.  684 00 οςθλί 
 
Πληποθοπίερ: Αθ.Αναγνυζηοπούλος 
Σηλ. :2554-350-110    
FAX :25540-22502    
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                Π Ρ Ο   
  

                                                                   Σιρ εθημεπίδερ  
                                                               «ΓΝΩΜΗ» & 
                                                                          «ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΘΡΑΚΗ» 
 
 

αρ ζηέλνοςμε πεπίλητη ηηρ 2/2016 πποκήπςξη  για ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ και              
παπακαλούμε  να δημοζιεςθεί ζηο θύλλο ηηρ 21-09-2016 (ημέπα Σεηάπηη),  με ηα μικπόηεπα δςναηόν ζηοισεία. 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

 
O ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

Ύζηεπα από ηην  απιθμ. οικ ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 2 παπ.1 ηηρ 

απιθμ.33/2006 ΠΤ με ηην οποία εγκπίθηκε για ηο Γήμο οςθλίος η απαζσόληζη δύο (2) αηόμυν, με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού 

δικαίος οπιζμένος σπόνος, με κάλςτη ηηρ δαπάνηρ από ηοςρ Κενηπικούρ Αςηοηελείρ πόποςρ, ζύμθυνα με ηο απιθ. 13950/26-7-

2016 έγγπαθο ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών & Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ με θέμα: «Έγκπιζη ππόζλητηρ πποζυπικού με ζσέζη 

επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος με κάλςτη ηηρ δαπάνηρ από ηοςρ Κενηπικούρ Αςηοηελείρ πόποςρ», ηην ςπ΄απιθμ.46/29-2-

2016 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος οςθλίος με θέμα: «Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν πποζυπικού ιδιυηικού 

δικαίος οπιζμένος σπόνος» και 158/17-8-29016 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος οςθλίος με θέμα:  «Καθοπιζμόρ 

ειδικοηήηυν για ηην ππόζλητη έκηακηος πποζυπικού» καθώρ και ηο απιθμ. Θ 1072/19-9-2016 εγκπιηικό έγγπαθο ηος Α..Δ.Π.  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Ν Δ Ι 
 

 Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά δύο (2) αηόμυν για ηην κάλςτη 
εποσικών ή παποδικών αναγκών ηος Γήμος οςθλίος, πος εδπεύει ζηο οςθλί και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά ςπηπεζία, 
έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 
ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

100 Γήμορ οςθλίος οςθλί 
ΤΔ Βοηθοί Μαγείπυν/ 

Μαγειπιζζών 
8 μήνερ 2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

100 

 
 Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 
ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ 
απολςηήπιορ  ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ 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. 
 

 

  Οι ςποτήθιοι ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών. 
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Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 και να ηην ςποβάλοςν, είηε 
αςηοπποζώπυρ, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο, εθόζον η εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηοςρ 
θευπημένη από δημόζια απσή, είηε ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γπαθεία ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ ζηην ακόλοςθη 
διεύθςνζη: Β.Γευπγίος 180  ΟΤΦΛΙ Σ.Κ 68400 ςπότη καρ Αναγνυζηοπούλος Αθαναζίαρ (ηηλ. επικοινυνίαρ 2554 350 110 ).  
     ηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν ηασςδπομικώρ ηο εμππόθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην  ημεπομηνία 
πος θέπει ο θάκελορ αποζηολήρ, ο οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζή ηος επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηυν ςποτηθίυν. 

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι : από 22-09-2016 υρ 03-10-2016. 
                                                

                                                                                                                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

                          ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 


