
 

 
 

      Ασπροβάλτα, 02/12/2021 
      Αριθ. Πρωτ.:  6821 
 

 

Πληροφορίες: 
Ταχ. Διεύθυνση: 
Ταχ. Κώδικας : 
Τηλέφωνο : 
email : 

Α.Λεμονίδου 
Ασπροβάλτα 
57021 
2397330030 
info@deyavolvis.gr 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (ΔΕΥΑΒ), έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 περίπτωση β του άρθρου 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/A΄/23.8.1980) 

«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου», όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α΄)και ισχύει. 

2. Το άρθρο 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ. Α 191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής» όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α΄) 

3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/ 23.8.1980) «Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως – Προσωπικόν». 

4. Το εδάφιο ια΄ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 

(ΦΕΚ.6/Α’/15.01.2021)«Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και 

ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις.». 

5. Τα άρθρα 252 παρ. 4, 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α΄)«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

6. Την αριθ. πρωτ. 36567(ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιο 31 του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107). 

8. Την υπ΄αριθμ.29817 (ΦΕΚ 1809Β’/8-6-2012) απόφαση κατάρτισης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης 

(ΔΕΥΑΒ) του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης, τις υπ’ αριθμ. 77171 (ΦΕΚ 4811Β’/29-

12-2017), 21997 (ΦΕΚ 1672Β’/15-05-2018), 70027 (ΦΕΚ 5079 Β'/31-12-2019) και 4481 

(ΦΕΚ 4481 Β'/29-09-2021) αποφάσεις τροποποίησης αυτού 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ 
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9. Την αριθ. 320/2021 (ΑΔΑ:6Ν6ΗΟΛΛ0-ΛΔΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΒ με την οποία λήφθηκε σχετική απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 

Βόλβης. 

10. Το με αρ. πρωτ. 86526/23.11.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο 

ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 86034/22-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ4Β46ΜΤΛ6-ΕΥ1) 

απόφαση του Υπουργού εσωτερικών εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη 

της θέσης του Γενικού Διευθυντή με θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ. 

11. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, με 

δικαίωμα παράτασης από την νέα Διοίκηση. 

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα 

βαρύνουν τους ΚΑ. 60.01.00.00 και ΚΑ. 60.03.00.01 του προϋπολογισμό 2021 της ΔΕΥΑΒ 

στους οποίους έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2021 από 

ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττει η επιχείρηση βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες και ανάλογες 

πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. 

13. Την με αρ. 387/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΔΟΛΛ0-ΥΔΤ) απόφαση του του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ με την 

οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή. 

Προκηρύσσει 

Την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρηση 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με 

επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών 

δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το 

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 

Ο υποψήφιος Γενικός Διευθυντής πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζει η παρ. 1 του 

άρθρου 6 του ν. 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , σε συνδυασμό με τα 

προσόντα ορισμού του Γενικού Διευθυντή που καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ. της 

επιχείρησης , ήτοι: 

α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό 

αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της 

διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών. 

β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 

γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

δ) Να μην έχει τα γενικά κωλύματα διορισμού των υπαλλήλων στην Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 
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Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα (βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων, ειδική 

επαγγελματική εμπειρία, σεμινάρια, τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π) θα συνεκτιμηθούν από 

την επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και το Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ, που θα προβεί στον 

έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων, δυνάμενο να καλέσει αυτούς 

για παροχή διευκρινίσεων και πληρέστερη ενημέρωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την 

επιλογή δύναται να διενεργηθεί δομημένη συνέντευξη. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΒ, η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη 

και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί. 

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 

ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένο 

αντίγραφο (όπου απαιτείται) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή 

τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του 

απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθεται στα γραφεία της Επιχείρηση είτε με 

αλληλογραφία με συστημένη επιστολή είτε προσωπικά (ΔΕΥΑ Βόλβης, Δημοτικό 

Κατάστημα Ασπροβάλτας, Παραλία Πεζόδρομος Ασπροβάλτας, Τ.Κ. 57021). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

της ΔΕΥΑΒ 2397330030, από 09:00 έως 13:00. 

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ 
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