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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 28.3/15-04-1957 βαζηιηθνύ δηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 60Α΄)
«Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ Αξδεπηηθώλ πδάησλ», όπσο ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/η. Α΄ /28-062007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ
Τπαιιήισλ».,
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ
54/14.03.2012/ηεύρνο Α΄) «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ
Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ».
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ
85/11.04.2012/ηεύρνο Α΄): «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο
2009/50/ΔΚ»
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994 (ΦΔΚ
28/03.03.1994/ηεύρνο Α΄): «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο.»
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ
118/14.05.2011/ηεύρνο Α΄) «Θεζκηθό πιαίζην ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ
ρνιείσλ, Ίδξπζε Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» θαη
ινηπέο δηαηάμεηο.»
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/2812-2009) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη
άιιεο δηαηάμεηο.»
8. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-062010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.»
9. Σελ αξ.31/2021 (ΑΓΑ:Ρ92ΞΩ9Γ-2ΣΣ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
«Καζνξηζκόο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ έηνπο 2021»
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11. Σελ αξ. 430/14851/29-09-2020 απόθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζκ.
504/16596/23-10-2020 ηξνπνπνίεζε απηήο κε ζέκα: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ
γηα ην από 01-10-2020 κέρξη 31-10-2021 ρξνληθό δηάζηεκα – Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ»

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
1.Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
ζπλνιηθά έληεθα (11) πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2021,
σο εμήο:
A/A

ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

1
2
3
4
5

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγ. ππξίδσλα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Βξνληνύο
Σνπηθή Κνηλόηεηα Γίνπ
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνληαξηώηηζζαο
Σνπηθή Κνηλόηεηα Καξίηζαο

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ
2
2
2
2
2

6

Σνπηθή Κνηλόηεηα θνηίλαο

1

2. ΑΡΓΔΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ αξηζκ.31/2021 απόθαζε ηνπ θαζόξηζε ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν από 01.04.2021 έσο 31.10.2021.
3. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΛΟΓΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ
Γηα λα εθιεγεί θάπνηνο πδξνλνκέαο πξέπεη:
α. Να έρεη ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα
β. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κε ππεξβαίλεη ην
65ν , άξζξν 2, Β.Γ.339/1960 ΦΔΚ 73/η.Α΄/1960
γ. Να γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή.
4. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, είηε κε θπζηθή παξνπζία
θαηόπηλ ξαληεβνύ (ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κέηξα) είηε ειεθηξνληθά, ζην
Γήκν
Γίνπ
–
Οιύκπνπ
(Σειέθσλα
Γεκαξρείνπ,
ηει:
2352350159,102,136,150) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηα εμήο mail:
prosopiko1@dion-olympos.gr θαη protokollo@dion-olympos.gr,
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο – Υνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο.
2. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
3. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ
ζην κεηξών, (ζην πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ε
εκεξνκελία γέλλεζεο) - Αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία
καο.
4.Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνηληθνύ κεηξώνπ εθδηδόκελν θαη΄ αλώηαην
όξην έλα κήλα πξηλ ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνο δηνξηζκό Αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο.
5..Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 πνπ λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
α) ε γλώζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη
β)όηη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πξόζιεςε ζην δεκόζην (πεξί κε
θαηαδίθεο γηα πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα)- Υνξεγείηαη από ηελ
ππεξεζία καο.
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5. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιύκπνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
6. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη επηά (7) εκέξεο (ππνινγηζκέλεο
εκεξνινγηαθά), θαη αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη ιήγεη ηελ
Παξαζθεπή 26/03/2021.
7. ΔΚΛΟΓΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ ΑΡΓΔΤΗ
Οη πδξνλνκείο άξδεπζεο ζα εθιεγνύλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ακέζσο
κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
8. ΓΙΟΡΙΜΟ
Οη πδξνλνκείο δηνξίδνληαη κόλν θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο
πεξηόδνπ, κε έλαξμε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ιήμε
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε
ηελ 31/2021 απόθαζε ηνπ Γ..
Ο δηνξηζκόο γίλεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ.
9. ΠΡΟΛΗΦΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ ΑΡΓΔΤΗ
Ο Γήκνο Γίνπ-Οιύκπνπ πξνζιακβάλεη ηνπο πδξνλνκείο άξδεπζεο κε
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κεηά ηελ επηινγή
ηνπο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη
κήλεο (6). Οη επί κέξνπο όξνη εξγαζίαο ζα θαζνξηζζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο. Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ ηε
ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο πνπ ζα επηιεγνύλ από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην θαη απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά
πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ έμη (6) κελώλ.

Ο Γήκαξρνο Γίνπ-Οιύκπνπ
Δπάγγεινο Κ. Γεξνιηόιηνο
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