
     

ΑΜΑΙΟΘΜΩΗ 
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχοντας υπόψη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 πεξί ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2738/1999. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ  1 παξ. 2 εδάθην ηε ηνπ Ν.  3812/2009. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 92/2017 (ΑΓΑ:  6721ΟΚΖΚ-070) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.   

Ανακοινώνει 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (2κελα), 

ελόο(1) αηόκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 
Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

1 Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ έξγνπ (JCB) 2 κήλεο 1 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.  

Η πξόζιεςε θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ άκεζα νη αλάγθεο 

αληηκεηώπηζεο ησλ βιαβώλ πνπ πξνθύπηνπλ ελόςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ, ιόγσ 

ππεξθαηαλάισζεο ύδαηνο ηόζν πδξεπηηθνύ όζν θαη αξδεπηηθνύ, έρνληαο ππόςε ηόζν 

ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί λα ηηο αληηκεησπίζεη κε ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό θαζώο απηό δελ έρεη εληζρπζεί κε επηπιένλ πξνζσπηθό νπνηαζδήπνηε 

εηδηθόηεηαο κεηά ηελ επέθηαζε ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (λ.3852/2010), 

ε νπνία ην επηβάξπλε κε επηπιένλ θαζήθνληα όζν θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ήδε ν όγθνο 

ησλ εξγαζηώλ είλαη απμεκέλνο.  

 

Απαραίηηηα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής   
  

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη (Υεηξηζηήο 

Μεραλεκάησλ έξγνπ (JCB)) 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 

γ)Οπνηνδήπνηε Απνιπηήξηνο Σίηινο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  

ή νπνηνζδήπνηε Απνιπηήξηνο Σίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζε λα πξνζθνκίζνπλ θαη 

 α) θωηοανηίγραθο ηης αζησνομικής ηοσς ηασηόηηηας θαζώο θαη  

 β) Τπεύθσνη δήλωζη ηνπ άξζξνπ 8  Ν. 1599/1986 πνπ λα δειώλεη όηη   δελ  έρεη 

θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ  παξάηαζεο  ή ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κε ηε Γ.Δ.Τ.Α.  κέζα 

ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε 

αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν ππάιιεινο πξόθεηηαη λα 

πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ.  

 Αηηήζεηο κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Θέξκεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θ. θπξηδάθε Παξαζθεπή ( ηει.2310-460536)  θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από  29-08-2017 έσο θαη  04-08-2017. 

 
 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

ΔΗΛΟΣΘΙΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΛΟΤ  ΘΕΡΛΗ                   

(Δ.Ε.Τ.Α.Θ)      

---------------------------- 

Μαθξπγηάλλε 15Α, Σ.Κ. 57001, ΘΔΡΜΗ  

Σει.:2310460530- Fax:2310460531            

                         

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

                       Θέξκε, 28-08-2017 

                          Αξηζκ. Πξση.:3279 
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