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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 
 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019  

Αριθ. Αποφ: 14/2019 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ 13o     Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομικών οργάνων στο Δήμο  
                          Σιντικής. 
 
Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η  του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019   , 
ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019  έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του  η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς 
Συμβούλους και στον κ.  Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι 
τεσσάρων    (24) μελών  και την απουσία τριών  (3) μελών ,  όπως: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αβραμίδης Αναστάσιος 1 Αλεξίου Αθανάσιος 

2 Αθανασιάδης Αναστάσιος 2 Κέππας Αθανάσιος 

3 Γεωργιάδης Άνθιμος 3 Νικολάου Λεωνίδας 

4 Δεμερτζής Νικόλαος   

5 Δεβετζής Εμμανουήλ   

6 Ζαπρίδης Ευστάθιος   

7 Ζλατίντσης Αντώνιος   

8 Ζλατίντσης Ευθύμιος   

9 Θωμαϊδης Κωνσταντίνος   

10 Ιντζές Νικόλαος   

11 Καραβασιλείου Σάββας   

12 Κορωνίδης Παύλος   

13 Λόκας Θεόδωρος   

14 Λούγγος Ζήσης 
 

  

15 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

16 Μελαδίνης Αθανάσιος   

17 Μπακούρας Οδυσσέας         
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18 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

19 Παρίσης Γεώργιος  
 

  

20 Πασχαλίδης Θεόδωρος   

21 Σαββίδης Παναγιώτης   

22 Σιδηρόπουλος Σάββας   

23 Τσίντσιος Γεώργιος   

24 Φυταγκουρίδου Όλγα   

 
 

Στη συνεδρίαση  προσήλθε  και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος   που κλήθηκε 
νόμιμα. 

 Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία. 
 

 
 Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων . 
 Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων 

θεμάτων . 
 
Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο . 
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.  

 
 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος ζήτησε 
από το σώμα τη συζήτηση των ακόλουθων δύο εκτάκτων θεμάτων για τα οποία το σώμα 
συναίνεσε να συζητηθούν: 

 
1 Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης 

διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας  
2 Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπογραφή της σύμβασης 

για τον καθαρισμό της κοίτης Κρουσοβίτη από τη ΜΟΜΑ (Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας)     

 
Το 13ο  θέμα της ημερήσιας εισηγήθηκε   ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος   , Αντιδήμαρχος Διοίκησης   
και      αναφέρθηκε στη με αριθμ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 
προτείνεται η πρόσληψη πέντε  (5) ατόμων ως υδρομομέων άρδευσης.  

 
¨Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 ¨……οι υδρονομείς άρδευσης 
προσλαμβάνονται  από τους Δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΒΔ 
¨Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων ¨ με τις οποίες προσδιορίζονται ζητήματα όπως , 
η διαδικασία πρόσληψης , ο αριθμός των υδρονομέων , τα καθήκοντα τους, το διάστημα της 
αρδευτικής περιόδου κατά την οποία προσλαμβάνονται καθώς και οι πόροι από τους οποίους 
καταβάλλεται η αμοιβή τους . Κατά συνέπεια η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου  4 παρ.1   του  Β.Δ 28.3/15.4.1957: 
«Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα διοικητικά συμβούλια των αναγκ. συνεταιρισμών εγγείων 
βελτιώσεων, τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια και αι διοικήσεις των νομικών προσώπων 
ή των άλλων Οργανισμών αποφαίνονται εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την 
διαχείρισιν αυτής υπαγόμενα αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις των 
έργων θα ενεργήται δι' ιδίων υδρονομικών οργάνων ή τας αρμοδιότητας τούτων θα ασκώσι 
προσθέτως οι αγροφύλακες.» 
 
Ακολούθως ο κ. Τσίντσιος  αναφέρθηκε στη με αριθμ. 1/2019  απόφαση του Τοπικού 
Συμβουλίου Αχλαδοχωρίου με την οποία ζητείται η αρδευτική περίοδος να παραταθεί σε 
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επτά (7) μήνες  λόγω των ιδιαίτερων τοπικών καλλιεργειών που απαιτούν μεγαλύτερο 
διάστημα άρδευσης . Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση πρότεινε η 
αρδευτική περίοδος για το Αχλαδοχώρι να έχει διάρκεια επτά  (7) μηνών και 
συγκεκριμένα από 1 Απριλίου   μέχρι 31 Οκτωβρίου ενώ για τα υπόλοιπα χωριά να 
παραμείνει η τρίμηνη διάρκεια όπως ίσχυε από 1η Ιουνίου έως 31  Αυγούστου.  

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2  Β.Δ 
28.3/15.4.1957 το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να καθορίζει με απόφαση του: 

 
1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 
2. τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων,  
3. τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση  
 
Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το ν. 4024/2011.  
 

 
Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά . 
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος  και έλαβε υπόψη του: 

1) το άρθρο 58  του Ν. 3966/11 

2) το άρθρο 3 και 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

3) το μήκος του αρδευτικού δικτύου και τις εκτάσεις που αυτό καλύπτει 

4) τη με αριθμ. 1/2019  απόφαση Τ.Σ Αχλαδοχωρίου 

5) την από 28-01-2019 βεβαίωση της Πρ/νης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Ομόφωνα  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την 

άρδευση του έτους 2019  , θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου.  

Β. Καθορίζει: 

1. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2019   πλην της Τ.Κ 

Αχαλδοχωρίου, την 1η Ιουνίου και ως χρόνο λήξης την 31η Αυγούστου 2018 με 

δυνατότητα μικρής μετάθεσης  του παραπάνω χρόνου έναρξης και λήξης , ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες.  

2. Ως χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2019   της Τ.Κ Αχαλδοχωρίου και 

του οικισμού Καπνοφύτου, ορίζεται η 1η Απριλίου  και ως χρόνος λήξης η 31η Οκτωβρίου 

2019.  

 

3. Ο αριθμός των  θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε πέντε  (5)    ως εξής:  

 

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου  Αριθμός 

θέσεων  

Ιδιότητα  

1 Αρδευτικό δίκτυο Άνω Ποροϊων- Κάτω 

Ποροϊων – Σιδηροχωρίου- Πλατανακίων- 

1 Υδρονομέας 
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Καστανούσας- Μακρυνίτσας 

2 Αρδευτικό δίκτυο Ροδόπολης-

Οδηγήτριας- Ανατολής-Παραποτάμου-

Θεοδωρείου, Καλοχωρίου 

1 Υδρονομέας 

3 Αρδευτικό δίκτυο Λιβαδιάς- Κερκίνης, 

Σταυροδρομίου-Μοναστηρακίου-

Κορυφουδίου- Νεοχωρίου 

1 Υδρονομέας 

4 Αρδευτικό δίκτυο Πετριτσίου- 

Αγκίστρου- Προμαχώνα -Βυρώνειας 

Ακριτοχωρίου -Μανδρακίου 

1 Υδρονομέας 

5 Αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου, 

Καπνοφύτου, Καρυδοχωρίου, 

Σχιστολίθου,  Φαιάς Πέτρας 

1 Υδρονομέας 

 ΣΥΝΟΛΟ 5 Υδρονομείς 

 

 

3. Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.4024/11. Για την κάλυψη της 

παραπάνω δαπάνης έχει εγγραφεί στον Κ.Α 25.6041 με τίτλο ¨Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων ¨ πίστωση 17.100 € και στον Κ.Α 25.6054 με τίτλο ¨Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου προσωπικού¨ πίστωση  4.286 € .  

      
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2019 .  
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
                Τ.Σ.Υ 
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
          Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.Υ 

 
Υπογραφές 23 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
Τ.Υ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
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