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 Γραφείο Ανκρωπίνου Δυναμικοφ  

& Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΗ 

 
Ο Διμαρχοσ ΙΝΣΙΚΗ Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ.87/Α'/7.6.2010) 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 211 «Πρόςλθψθ υδρονομζων άρδευςθσ» του ν.3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ 

Προςωπικοφ Διμων και Κοινοτιτων» 

3. Σα άρκρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α') «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων» 

5. Σθν υπ' αρικ. 14/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου που αφορά ςτθ ςφςταςθ πζντε (5) κζςεων 

υδρονομζων άρδευςθσ ςτισ Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου, και ςτον κακοριςμό τθσ αρδευτικισ 

περιόδου από 1-6-2019 μζχρι 31-8-2019, με εξαίρεςθ τθν Σ.Κ. Αχλαδοχωρίου, όπου κακορίηεται ωσ χρόνοσ ζναρξθσ 

αρδευτικισ περιόδου θ 1
θ
 Απριλίου 2019 και λιξθσ θ 31

θ
  Οκτωβρίου 2019. 

6. Σθν βεβαίωςθ τθσ προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Διμου ιντικισ, περί 

φπαρξθσ των αναγκαίων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό εςόδων και δαπανϊν του Διμου ιντικισ, οικ. ζτουσ 2019. 

7. Επειδι υπιρξε αδυναμία πρόςλθψθσ ςτα αρδευτικά δίκτυα Ροδόπολθσ-Οδθγιτριασ- Ανατολισ- Παραποτάμου-  

Θεοδωρείου –Καλοχωρίου και Πετριτςίου-Αγκίςτρου- Προμαχϊνα, Βυρϊνειασ, Ακριτοχωρίου-Μανδρακίου 

 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

όςουσ ενδιαφζρονται να προςλθφκοφν ωσ υδρονομείσ, με τουσ όρουσ που αναφζρονται παρακάτω, να κατακζςουν 

τισ αιτιςεισ τουσ από Πζμπτθ 13/06/2019 ζωσ και Σετάρτθ 19/06/2019 ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου μασ, ςτο 

γραφείο ανκρωπίνου Δυναμικοφ & Διοικθτικισ Μζριμνασ, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα που εδρεφει επί τθσ οδοφ 

Ελευκερίου Βενιηζλου 34 και ςτισ κατά τόπουσ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ. 

 

1. Αριθμόσ θζςεων 

     Σο Δθμοτικό ςυμβοφλιο με τθν υπ' αρικ. 14/2019  απόφαςι του, κακόριςε τον αρικμό των κζςεων των 

υδρονομζων άρδευςθσ μεταξφ άλλων και ςτα αρδευτικά δίκτυα: 

> Μία (1) κζςθ προορίηεται για το αρδευτικό δίκτυο Ροδόπολθσ-Οδθγιτριασ- Ανατολισ- Παραποτάμου-  

Θεοδωρείου και Καλοχωρίου 

> Μία (1) κζςθ προορίηεται για το αρδευτικό δίκτυο Πετριτςίου-Αγκίςτρου- Προμαχϊνα, Βυρϊνειασ, 

Ακριτοχωρίου και  Μανδρακίου 

     Επιςθμαίνεται ότι ο τομζασ για τον οποίο προορίηεται κάκε κζςθ, αφορά όλα τα υφιςτάμενα αρδευτικά δίκτυα 

των Σοπικϊν Κοινοτιτων που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ κάκε δθμοτικισ ενότθτασ 
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2. Αρδευτική περίοδοσ 

     Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, με τθν υπ' αρικ. 14/2019 απόφαςι του, όριςε τθν αρδευτικι περίοδο για τθν  Σοπικι 

Κοινότθτα Αχλαδοχωρίου από 01/04/2019 μζχρι και 31/10/2019 και για τισ υπόλοιπεσ Σοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου 

ιντικισ, από 01/06/2019 ζωσ 31/8/2019. 

3. Απαιτοφμενα Προςόντα 

     Για να προςλθφκεί κάποιοσ ωσ υδρονομζασ 

πρζπει:  

α. Να ζχει τθν Ελλθνικι ικαγζνεια. 

β. Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 23
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ του και να μθν ζχει υπερβεί το 60

ο
 . 

 γ. Να γνωρίηει ανάγνωςθ και γραφι. 

4. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά 

     Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν ςχετικι αίτθςθ ςυμμετοχισ - προτίμθςθσ, ςτθν οποία υποχρεωτικά κα 

δθλϊνουν τθν Σοπικι Κοινότθτα ςτθν οποία επικυμοφν να απαςχολθκοφν. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να δθλϊςει μία 

μόνο Σοπικι Κοινότθτα. 

Μαηί με τθν αίτθςθ κα πρζπει να υποβλθκοφν και τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ. 

2) Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ 

3) Πιςτοποιητικό του οικείου δημάρχου περί τησ εγγραφήσ του υποψηφίου ςτο μητρϊο αρρζνων. το 

πιςτοποιητικό πρζπει να φαίνεται και η χρονολογία τησ γζννηςησ. 

4) Απολυτήριο δημοτικοφ ςχολείου. 

5. Οριςμόσ υδρονομικϊν οργάνων 

     Σα υδρονομικά όργανα κα οριςτοφν από το Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου ιντικισ. Ο διοριςμόσ των υδρονομζων 

αφορά μόνο ςτθν χρονικι διάρκεια τθσ αρδευτικισ περιόδου, όπωσ αυτι ορίςτθκε παραπάνω (άρκρο 2). 

Οι αποδοχζσ των εκλεγμζνων υδρονομζων κα κακοριςκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4354/2015. 

(χετ.: 1+Η ΚΤΑ οικ.2/13917/0022 - ΦΕΚ.414/τ.Β'/2012 και 2+ Σο αρικ.2/44244/0022/28-6-2012 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 

22
θσ

 Μιςκολογίου Σμιμα Β' του Γεν. Λογιςτθρίου του Κράτουσ, τα οποία εφαρμόηονται αναλογικά και ςτισ διατάξεισ 

του Ν.4354/2015.) 

 

6. Καθήκοντα Τδρονομζων (ςφμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 *ΦΕΚ.60 Α'+ «Περί αςτυνομίασ επί των 

αρδευτικϊν υδάτων») 

α. Η επιτιρθςθ τθσ κανονικισ ροισ των αρδευτικϊν υδάτων και θ διανομι αυτϊν κατά τον ιςχφοντα κανονιςμό 

αρδεφςεωσ ι εάν δεν υπάρχει κανονιςμόσ, κατά τα κρατοφντα ζκιμα και τθν κακιερωμζνθ ςειράν αρδεφςεωσ. 

β. Η επιμζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχετεφςεωσ των αρδευτικϊν υδάτων και θ επιτιρθςθ τθσ ροισ αυτϊν ςτουσ 

αρδευτικοφσ αφλακασ, 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. 
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7. Δημοςίευςη Πρόςκληςησ 

     Η πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του δθμάρχου (Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ) τουλάχιςτον επτά (7) θμζρεσ 

πριν από τθν θμζρα επιλογισ (Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου) με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Ελευκερίου Βενιηζλου 34 ςτο ιδθρόκαςτρο) και ςτο Δικτυακό τόπο 

του Διμου ιντικισ (www.sintiki.gov.gr) 

8. Πληροφόρηςη ενδιαφερομζνων 

      Πλθροφορίεσ παρζχονται από το Διμο ιντικισ - Γραφείο Ανκρωπίνου Δυναμικοφ & Διοικθτικισ Μζριμνασ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, Διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου 34 - ιδθρόκαςτρο, τθλζφωνο 2323 3 50213 ( FAX: 

2323 3 50220), αρμόδια υπάλλθλοσ: κ. Μπιηζκθ Αφροδίτθ. 

     Αντίγραφο τθσ παροφςασ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν 

παραπάνω διεφκυνςθ. 

 

Ο Δήμαρχοσ ΙΝΣΙΚΗ 

Φϊτιοσ Δομουχτςίδησ 

http://www.sintiki.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5ΕΣΩ1Υ-ΙΒΨ


		2019-06-13T11:23:38+0300
	Athens




