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               ΘΖΣΔΗΑ   

 

Ζ Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Π ρ έ β ε ζ α ς  (Γ.Δ.Τ.Α. 

Πρέβεζας), έτονηας σπόυη: 

 

1. Σελ παξ.  2  πεξίπησζε  β  ηνπ  άξζξνπ  5  ηνπ  Ν.1069/80  (ΦΔΚ  

191/A΄/23.8.1980) «Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

Πξνέδξνπ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 348 ηνπ Ν.4512/18  (ΦΔΚ5/17.01.2018  ηεύρνο Α΄). 

2. Σν άξζξν 6 ηνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ.Α191/23.8.1980) «Γεληθόο 

Γηεπζπληήο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν100 ηνπ Ν.4604/19 

(ΦΔΚ  50/26.03.2019 ηεύρνοΑ΄) 

3. Σηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.1069/80

 (ΦΔΚ191/Α/23.8.1980) «Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Δπηρεηξήζεσο –Πξνζσπηθόλ». 

4. Σν εδάθην ηα΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.4765/2021(ΦΔΚ.6/Α’/15.01.2021) «Δθζπγρξνληζκόο ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ ΑΔΠ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

5. Σα άξζξα 252 παξ.4, 254 έσο 258 θαη 265 έσο 266 ηνπ λ.3463/2006  
(ΦΔΚ114/Α΄) «Κύξσζε Κώδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

6. Σελ κε αξηζ. πξση. 7364/7-2-2022 κε (ΑΓΑ:Χ3ΡΗ46ΜΣΛ6-ΒΓΦ) 
εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.4483/2017 (Φ.Δ.Κ.Α΄107) 

8. Σελ ππ’ αξ. 16802  (ΦΔΚ αξ. 1050 ηεύρνο Β 10.03.2022)  απόθαζε 

ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ –Γπη. 

Μαθεδνλίαο πεξί «έγθξηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο Πξέβεδαο. 

9. Σελ κε αξηζ. 29/2022 (ΑΓΑ:6ΠΑΣΟΛ78-14Ρ) απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Πξέβεδαο κε ηελ νπνία ιήθζεθε 

ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ πξόζιεςε Γεληθνύ Γηεπζπληή κε ζρέζε 
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εξγαζίαο Ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε πεληαεηή ζεηεία (άξζξν 35 Ο.Δ.Τ.) 

10. Σελ κε αξηζ.  42249/19-4-2022 εηζήγεζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπη. Μαθεδνλίαο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο ζέζεο.    

11. Σν κε αξ.πξση.29510 9-5-2022 κε (ΑΓΑ:ΦΖΝΑ46ΜΣΛ6-ΦΔΖ) 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ην νπνίν αλαθνηλώλεηαη ε 

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ όπνπ εγθξίλεη ηελ θίλεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ γηα πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο  Γεληθνύ Γηεπζπληή κε 

ζεηεία 5 εηώλ (πεληαεηήο ) θαη ην κε αξ.πξση.29644/10-5-2022 

έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 

12. Σελ αλάγθε πξόζιεςεο Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (κε πεληαεηή ζεηεία). 

13. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή πνπ ζα 

πξνζιεθζεί θαη εδαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε δηαδηθαζία 

πξόζιεςεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ΓΔΤΑ Πξέβεδαο 

κε ΚΑ. 60.00 θαη ΚΑ. 60.03. ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εγγξαθεί νη 

αληίζηνηρεο πηζηώζεηο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022 από ίδηα έζνδα 

αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα πνπ εηζπξάηηεη ε επηρείξεζε βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο , γηα ηηο αληίζηνηρεο κε ηελ πξόζιεςε 

παξερόκελεο ππεξεζίεο, 

14. Σελ κε αξ. 56/2022 (ΑΓΑ: ΦΥΞΒΟΛ78-4) απόθαζε ηνπ  Γ.. ηεο 

ΓΔΤΑ Πξέβεδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε πξόζιεςεο 

Γεληθνύ Γηεπζπληή. 

 
Προκηρύζζει 

 

Σελ πιήξσζε ηεο Οξγαληθήο Θέζεο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξέβεδαο, κε ην ζύζηεκα ηεο 

επηινγήο θαη πξνζθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ ζηα 

γξαθεία απηήο, ζρεηηθή αίηεζε καδί κε αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο 

θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θάιπςε ηε ζέζεο, όπσο θαη αλαιπηηθό 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 24 ΗΟΤΝΗΟΤ 

2022 και ώρα 14:00. 

Ο ππνςήθηνο Γεληθόο Γηεπζπληήο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο όξνπο πνπ 

θαζνξίδεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1069/1980, όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη , ζε ζπλδπαζκό κε ηα  ηππηθά πξνζόληα νξηζκνύ 

ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 Α/Α 1 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηεο  

επηρείξεζεο,ήηνη: 

• Να είλαη θάηνρνο πηπρίνπ αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζε γλσζηηθό αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο 

επηρείξεζεο ή ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή 

νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ ησλ θιάδσλ ΠΔ Οηθνλνκηθνύ, Μεραληθώλ, 
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Γηνηθεηηθνύ. 

• Να έρεη άξηζηε γλώζε κίαο μέλεο γιώζζαο  ήηνη αγγιηθήο, γαιιηθήο ή 
γεξκαληθήο . 

• Να έρεη πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζε ζέζε επζύλεο 

ζην δεκόζην, επξύηεξν δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη  ηα πξόζζεηα  πξνζόληα ζύκθσλα κε  ην άξζξν 6 Α/Α 1 

ηνπ Ο.Δ.Τ. (κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζρεηηθνί κε ζέκαηα ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο,   πξνζηαζίαο πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο ή δηνίθεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ ή ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

όπσο θαη ε θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ) ζα ζπλεθηηκεζνύλ από ηελ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο (άξζξν 8 εδάθην 5 ηνπ Ο.Δ.Τ.) ε νπνία  ζα πξνβεί 

ζηνλ έιεγρν θαη εθηίκεζε ησλ ελ γέλεη πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ 

δπλάκελε λα θαιέζεη απηνύο εθόζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν ζε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ,γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε  θαη ζα 

ππνβάιεη ηελ πξόηαζή ηεο ζην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή αλήθεη ζηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Γ. .ηεο 

ΓΔΤΑ Πξέβεδαο, ε δε πξόζιεςε ζα γίλεη κε απόθαζε απηνύ θαη ζα 

νινθιεξσζεί κόλν κε ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο κε εθείλνλ εθ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγεί. 

Ζ αίηεζε  ηνπ ελδηαθεξόκελνπ επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ 

επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θπξώζεηο. 

ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ελδηαθεξόκελνο ζε επαλάγλσζηα 

αληίγξαθα ηα απαηηνύκελα από ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο. Αλ 

δελ πξνζθνκηζηνύλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηόο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπ 

απνξξίπηεηαη. Αληηθαηάζηαζε ή δηόξζσζε ηεο αίηεζεο ή ππνβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο 

Δπηρείξεζεο είηε κε αιιεινγξαθία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη γηα ηελ ζέζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ,είηε πξνζσπηθά ζηελ 

γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑΠ 2νο όξνθνο (νδόο Λ. Δηξήλεο 28, Πξέβεδα, 

ΣΚ.48100). 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα ηεο  ΓΔΤΑ Πξέβεδαο  2682024629, θ. Σδόθαο 

ή  θα Ράπηε από 09:00 έσο 14.00.  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. .ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. ΠΡΔΒΔΕΑ  

 

                         ΦΩΤΙΟΣ   ΖΕΡΒΑΣ  

 

ΑΔΑ: 97Π6ΟΛ78-ΧΡ4


		2022-05-31T12:42:31+0300
	Athens




