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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       Θάζορ, 23/04/2018 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ                                                                                  Απιθ. Ππυη: 4368 

ΓΗΜΟ ΘΑΟΤ                                                                                          

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σαρ. δηεύζπλζε: Ληκέλαο Θάζνπ  Πηεξ Νηε Βακπέδ 7                   

Σ.Κ: 64004                                                                                                   

Σει.: 2593350140                                                                                       

fax: 2593022104 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Μέηζηθαο Βαζίιεο 

Email: v.metsikas@thassos.gr                                                                     

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοικηηικών και Οικονομικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Θάζος: 

 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3966/2011 (ΦΔΚ 118/η.Α΄/24-05-2011) 

«Θεζκηθό πιαίζην ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ιλζηηηνύηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη 

Δθδόζεσλ ‘ΓΙΟΦΑΝΣΟ’ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/28-12-2009) 

«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168-170 θαη 211 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/28-06-2007) 

«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Β.Γ. 28.3/15-04-1957 (ΦΔΚ 60
 
Α΄) «Πεξί ηεο 

αζηπλνκίαο επί ησλ Αξδεπηηθώλ Τδάησλ», όπσο ηζρύεη. 

7. Σν ρέδην Νόκνπ «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ» όπσο απηό 

ςεθίζηεθε ζηηο 10/04/2014 (Άξζξν 78-Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3870/2010). 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 33/2018 (ΑΓΑ:ΨΨΩΦΩΡΓ-Ο0Ο) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Θάζνπ «Πεξί πξόζιεςεο πδξνλνκέσλ ζην Γήκνπ Θάζνπ γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2018». 

9. Σελ  ππ’ αξηζ. 5760/16-4-2018 ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε ηελ νπνία επηθπξώλεηαη ε ππ’ αξηζ. 33/2018 

(ΑΓΑ:ΨΨΩΦΩΡΓ-Ο0Ο) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Θάζνπ. 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 2128/28-2-2017 Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

αληηδεκάξρνπο. 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

 

 

1.- Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,  ζπλνιηθά απάνηα 

(40) ςδπονομέυν άπδεςζηρ γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2018, αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα σο εμήο: 
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Γημοηικά Γιαμεπίζμαηα                                            Απιθμόρ Θέζευν     

 

 

2.-ΑΡΓΔΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 33/2018 (ΑΓΑ:ΨΨΩΦΩΡΓ-Ο0Ο) απόθαζή ηνπ θαζόξηζε 

ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν από 15 Μαΐνπ έσο 15 Οθησβξίνπ έηνπο 2018.  

 

3.-ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΛΟΓΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΩΝ 

Για να εκλεγεί κάποιορ ςδπονομέαρ ππέπει: 

α. Να έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα. 

β. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23
νλ

 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κε ππεξβαίλεη ην 60
νλ

. «-Τδξνλνκεύο 

δύλαηαη λα εθιεγεί θαη ν άγσλ ειηθίαλ κέρξη ηνπ 65νπ έηνπο, θαηόπηλ απνθάζεσο εηδηθώο 

αηηηνινγεκέλεο.» 

γ. Να γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή.   

4. Απαιηούμενα Απνηηικά Πποζόνηα 

Γεν μποπούν να εκλεγούν ςδπονομείρ: 

α.   Οη θαηαδηθαζζέληεο ζε πνηλή ζπλεπαγνκέλε θαηά λόκν ζηέξεζε ηεο ηθαλόηεηνο ηνπ δηνξηζκνύ σο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθ' όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε αύηε.  

Γελ απαηηείηαη λα έρνπλ απνιπζεί από ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνύ. Πξνηηκώληαη όκσο κεηαμύ ησλ ερόλησλ 

ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ππνςεθίσλ νη ππεξεηήζαληεο εηο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη εθ 

ηνύησλ νη έρνληεο κάρηκν ππεξεζία ελ ηε δώλε επαθήο κεηά ηνπ ερζξνύ.  

 

 

5.-ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛOΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Θάζνπ (Σμήμα Γιοικηηικών Τπηπεζιών – 

ηηλ. 2593350140), ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

2. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 

3. Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

4. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό Γελλήζεσο. 

6. Σίηιν πνπδώλ ή Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη γλσξίδνπλ  αλάγλσζε θαη 

γξαθή. 

7. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο). 

8. ΑΜΚΑ-Α.Φ.Μ.-Α.Μ.ΙΚΑ-ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ. 

 

6.-ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα δεκνζηεπηεί ζε Μία (1) ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Θάζνπ, θαη ζα αλαξηεζεί 

ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο. 

 

 

 

7.-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

1. Έδπα ηος Γήμος Θάζος                             Σπείρ          (3) θέζειρ 

2. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Θεολόγος Έξη            (6) θέζειρ 

3. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Καλλιπάσηρ            Σέζζεπειρ  (4) θέζειρ 

4. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Λιμεναπίυν            Σέζζεπειρ  (4) θέζειρ 

5. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Μαπιών                  Σέζζεπειρ  (4) θέζειρ 

6. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Παναγίαρ                 Σπείρ          (3) θέζειρ 

7. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Ποηαμιάρ                Σπείρ          (3) θέζειρ 

8. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Ππίνος Έξη            (6) θέζειρ 

9. Γημοηικό Γιαμέπιζμα Ρασυνίος                 Σέζζεπειρ  (4) θέζειρ 

10. Γημοηικό Γιαμέπιζμα υηήπορ                  Σπείρ          (3) θέζειρ 
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη Δπηά (7) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα.  

 

8.-ΔΚΛΟΓΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΩΝ ΑΡΓΔΤΗ 

Οη Τδξνλνκείο Άξδεπζεο ζα επηιεγνύλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

9.-ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΝΟΜΔΩΝ ΑΡΓΔΤΗ 

Ο Γήκνο Θάζνπ πξνζιακβάλεη ηνπο πδξνλνκείο άξδεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ κεηά ηελ εθινγή ηνπο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

ζπκπίπηεη κε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη νξίδεηαη από ηην ημεπομηνία ππόζλητηρ και ημεπομηνία 

λήξηρ δηλ. από 15-5-2018 έυρ 15-10-2018, ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο. Οη 

επηκέξνπο όξνη ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο. 

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο 

πνπ ζα εθιεγνύλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά 

πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ. 

Όζνη πξνζιεθζνύλ ζα πιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015. 

 

                                                                  

                                                     Ο Ανηιδήμαπσορ Γ/κυν και Οικ/κυν Τπηπεζιών 

 

 

 

                                                                          Πλαθαδέληρ Ιυάννηρ 
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