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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  της υπηρεσίας»

                                                                                                                            
1.   Την  εύρυθμη  λειτουργία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  την  απρόσκοπτη  παροχή 
υπηρεσιών προς  τους πολίτες του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Τις  διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την 
περίπτωση κ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
4. Την με αριθμό 34/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΛΖΛ-ΓΘΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ενός 
(1) Βοηθού – Εργάτη γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
5. Την με αριθμό 1082/26-03-2013 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΛΖΛ-
Π5Φ)
6. Την με αριθμό πρωτ. 1110/28-03-2013, αίτηση του Κ. Χάρμπογλου Κωνσταντίνου του 
Χαραλάμπου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσλαμβάνουμε  για  κάλυψη  εποχικών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  της  υπηρεσίας  μας, 
προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την κατασκευή 
των έργων αποχέτευσης στη Τοπική Κοινότητα Καρδίας της Δ.Ε. Μίκρας οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα  λόγω  των  χωματουργικών  εργασιών  να  προκληθούν  διάφορες  ζημίες  στα 
υφιστάμενα δίκτυα και να απαιτηθούν διάφορες έκτακτες εργασίες όπως καθαρισμός των 
φρεατίων,  απομάκρυνση  φερτών  υλικών,  κ.λ.π..,   λαμβανομένου  υπόψη  αφενός  του 
γεγονότος ότι επίκειται λήξη συμβάσεων αντιστοίχων ειδικοτήτων αφετέρου ότι η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  αδυνατεί  να  τις  αντιμετωπίσει  με  το  υφιστάμενο  προσωπικό  καθώς  παράλληλα 
απαιτούνται  και  συντηρήσεις  των  δικτύων  προκειμένου  να  μην  υπάρξουν  εκτεταμένα 
προβλήματα στην υδροδότηση των καταναλωτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)  διάρκειας δύο (2) μηνών, για το χρονικό διάστημα 16-07-
2012 έως και 15-09-2012 τους παρακάτω:

Α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό 
Διάστημα 
Απασχόλησης

1 Χάρμπογλου Κωνσταντίνος Χαράλαμπος Υ.Ε.  Βοηθοί  – 
Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

02-04-2013  έως 
και 01-06-2013

                                                                                            

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΛΖΛ-ΧΔ9


