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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΣΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
του άρκρου 224 του Ν.3852/2010, όπωσ ιςχφουν
του άρκρου 211 του Ν.3584/2007, όπωσ ιςχφουν
τθσ παρ. 5 του άρκρου 58 του ν. 3966/2011, όπωσ ιςχφουν
των άρκρων 6 και 7 του Β.Δ/τοσ 28.3/15.4.1957, όπωσ ιςχφουν
2 .Τθν αρικ. 49/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ οποία ορίηει το χρόνο ζναρξθσ και
λιξθσ τθσ αρδευτικισ περιόδου και τον αρικμό των κζςεων υδρονομζων, τον τομζα για τον οποίο
προορίηεται κάκε κζςθ του κάκε οργάνου (ΑΔΑ: Ψ23ΝΩΚ-ΗΗ3)

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ

όςουσ ενδιαφζρονται να προςλθφκοφν ωσ υδρονομείσ, με τουσ όρουσ που αναφζρονται
παρακάτω, να κατακζςουν τισ αιτιςεισ τουσ από τθν 27/4/2020 ζωσ τθν 04/05/2020 ςτο Τμιμα
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κατά τισ ϊρεσ: 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ.
1. Αρικμόσ κζςεων
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τθν υπ’ αρικ. 49/2020 απόφαςθ του, κακόριςε τον αρικμό των κζςεων
των υδρονομζων ωσ εξισ:
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Α. Τδρονομείσ δεκατρία (13) άτομα

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΡΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ

ΙΔΙΟΣΗΣΑ

ΘΕΕΩΝ

(ΕΠΟΠΣΗ ι ΤΔΡΟΝΟΜΕΑ)

1

Αρδευτικό δίκτυο Παραδείςου

1

Υδρονομζασ

2

Αρδευτικό δίκτυο Διαλεκτοφ

1

Υδρονομζασ

3

Αρδευτικό δίκτυο Ν. Ξεριά

1

Υδρονομζασ

4

Αρδευτικό δίκτυο Αβραμθλιάσ

1

Υδρονομζασ

5

Αρδευτικό δίκτυο Γζροντα

1

Υδρονομζασ

6

Αρδευτικό δίκτυο Ηαρκαδιάσ

1

Υδρονομζασ

7

Αρδευτικό δίκτυο Γραβοφνασ

1

Υδρονομζασ

8

Αρδευτικό δίκτυο Πζρνθσ

1

Υδρονομζασ

9

Αρδευτικό δίκτυο Πετροπθγισ

1

Υδρονομζασ

10

Αρδευτικό δίκτυο Ποντολιβάδου

1

Υδρονομζασ

11

Αρδευτικό δίκτυο Ορεινοφ

3

Υδρονομζασ

ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

2. Αρδευτικι περίοδοσ
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο όριςε με τθν υπ’ αρικμόν 49/2020 απόφαςθ του τθν αρδευτικι περίοδο
από 1/5/2020 ζωσ 31/10/2020.

3. Απαιτοφμενα Προςόντα Εκλογισ Τδρονομζων :
Για να εκλεγεί κάποιοσ υδρονομζασ πρζπει:
α. Να ζχει τθν Ελλθνικι ικαγζνεια.
β. Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 23ον ζτοσ τθσ θλικίασ του και να μθ υπερβαίνει το 65ο ζτοσ, ςτθν
περίπτωςθ δε που ζχει ςυμπλθρϊςει το 60ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και μζχρι το ανϊτατο όριο που
κατά τα προεκτεκζντα είναι το 65ο ζτοσ, για τθν πρόςλθψθ απαιτείται ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου, ιτοι του δθμοτικοφ ςυμβουλίου (άρκ. 6 παρ. 1 του από
28-3/15-4-1957 Β. Δ/τοσ.
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γ. Να γνωρίηει ανάγνωςθ και γραφι.
4.Κωλφμματα Εκλογισ Τδρονομζων :
Δεν μποροφν να εκλεγοφν υδρονομείσ:
α. Οι καταδικαςκζντεσ ςε ποινι ςυνεπαγομζνθ κατά νόμο ςτζρθςθ τθσ ικανότθτοσ του διοριςμοφ
ωσ δθμοςίου υπαλλιλου, εφ' όςον διαρκεί θ ςτζρθςθ αφτθ.
Δεν απαιτείται να ζχουν απολυκεί από τισ τάξεισ του ςτρατοφ. Προτιμϊνται όμωσ μεταξφ των
εχόντων τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα υποψθφίων οι υπθρετιςαντεσ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ
και εκ τοφτων: «οι ζχοντεσ μάχιμο υπθρεςία εν τθ ηϊνθ επαφισ μετά του εχκροφ», ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο από 28.3/15.4.1957 Β. Δ/γμα, όπωσ ιςχφει.

5. Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά
Στθν αίτθςθ που υποβάλλεται για τον διοριςμό επιςυνάπτονται:
α) Πιςτοποιθτικό του οικείου δθμάρχου περί τθσ εγγραφισ του υποψθφίου ςτο μθτρϊο. το
πιςτοποιθτικό πρζπει να αναφζρεται και θ χρονολογία τθσ γεννιςεωσ.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικοφ μθτρϊου των υποψθφίων, εκδιδόμενο ζνα μινα κατ'
ανϊτατο όριο προ τθσ αίτθςθσ προσ διοριςμό.
Η εκλογι και ο διοριςμόσ μπορεί να γίνει και πριν τθν προςκόμιςθ των πιςτοποιθτικϊν, εφ'
όςον υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου περί τθσ ςυνδρομισ των προςόντων και
λοιπϊν προχποκζςεων τθσ εκλογισ. Υποχρεοφται όμωσ ο διοριςκείσ να προςκομίςει τα
παραπάνω δικαιολογθτικά εντόσ εφλογθσ, από του διοριςμοφ προκεςμίασ, άλλωσ απολφεται άνευ
οιαςδιποτε διατφπωςθσ. Η προκεςμία αφτθ, θ οποία αναγράφεται ςτο ζγγραφο του διοριςμοφ,
δεν δφναται να είναι μεγαλφτερθ των 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του εγγράφου του
διοριςμοφ.

8. Εκλογι υδρονομικϊν οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα κα εκλεγοφν από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
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9. Αναδιοριςμόσ
Τα υδρονομικά όργανα διορίηονται μόνο για τθν χρονικι διάρκεια τθσ αρδευτικισ περιόδου, όπωσ
αυτι ορίςτθκε παραπάνω.
Τα εκ τοφτων ευδοκίμωσ υπθρετοφντα όργανα αναδιορίηονται υποχρεωτικϊσ από το αρμόδιο
όργανο και για τθν επόμενθ ι τισ επόμενεσ αρδευτικζσ περιόδουσ, μετά από πρόταςθ του
δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
10. Κακικοντα Τδρονομζων
«α. Η επιτιρθςθ τθσ κανονικισ ροισ των αρδευτικϊν υδάτων και θ διανομι αυτϊν κατά τα
κρατοφντα ζκιμα και τθν κακιερωμζνθ ςειρά άρδευςθσ
β. Η επιμζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχζτευςθσ των αρδευτικϊν υδάτων και θ επιτιρθςθ τθσ
ροισ αυτϊν ςτουσ αρδευτικοφσ αφλακεσ, μζχρι τθσ, εισ ζκαςτο αρδευόμενο κτιμα, εκχφςεϊσ τουσ.
γ. Η φφλαξθ και θ προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και θ επιμζλεια τθσ καλισ
ςυντιρθςισ τουσ.
δ.

Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ των υπό των αρμοδίων αρχϊν ι ςυμβουλίων ι επιτροπϊν

εκδιδομζνων διατάξεων, που αφοροφν τθν διανομι των αρδευτικϊν υδάτων ι τθν εκτζλεςθ ι
ςυντιρθςθ αρδευτικϊν ζργων ι τθν κακαριότθτα και υγιεινι των υδάτων.
ε. Η βεβαίωςθ και θ καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικθμάτων.
ςτ. Η άμεςοσ γνωςτοποίθςθ εισ τον αρμόδιο αγροφφλακα παντόσ αγροτικοφ αδικιματοσ, το οποίο
υπζπεςε ςτθν αντίλθψι τουσ.
η. Η φφλαξισ των παρά τασ όχκασ των αυλάκων ι εισ μικράν από τοφτων απόςταςθ κειμζνων
αγροτικϊν κτθμάτων, δι' ά κζκτθνται αρμοδιότθτασ και υπζχουν ευκφνεσ ωσ και οι αγροφφλακεσ».
(άρκρ. 12 του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τοσ)
11. Δθμοςίευςθ Πρόςκλθςθσ
Θ πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του Δθμάρχου τουλάχιςτον επτά θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα εκλογισ με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ: α) ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ, β) ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Διμου και γ) ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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12. Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων
Πλθροφορίεσ παρζχονται από το Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ: Διεφκυνςθ Πρεμετισ, Τθλζφωνο: 2591350159 και FAX: 2591022248
Αντίγραφο τθσ πρόςκλθςθσ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ που
υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.

Ο ΓΗΜΑΡΦΟΣ ΝΔΣΤΟΥ
ΜΙΦΑΗΛΙΓΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

