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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
119/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 29-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο:

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων
άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου,
τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον
τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ.1 & 2 του Β.Δ/τος 28.3/15.4.1957.

Στην Αγιά σήμερα 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7177/24-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 29/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
6. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
7. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
8. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
9. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
Επίσης, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα της συνεδρίασης
με την εξής σειρά: 1ο ΕΗΔ, 22ο, 3ο, 1ο , 2ο , 4ο έως και 21ο ημερήσιας διάταξης.
Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο γεωπόνο του Γραφείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, Παπακώστα Δημήτριο, που εισηγούμενος
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα
εξής:
Θέμα 7ο:

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων
άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου,
τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον
τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ.1 & 2 του Β.Δ/τος 28.3/15.4.1957
«Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, από τις ειδικές
ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β. δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών
Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.»
Το άρθρο 3 παρ.3 του συγκεκριμένου Β.Δ, αναφέρει ότι: «Όπου δεν κρίνεται
αναγκαία η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, τα έργα τούτων ασκούν οι
αγροφύλακες.»
ενώ το άρθρο 4 παρ.1 του ίδιου Β.Δ ορίζει ότι:
«Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα διοικητικά συμβούλια των αναγκ. συνεταιρισμών
εγγείων βελτιώσεων, τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια και αι διοικήσεις των
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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.»
Το άρθρο 4 παρ.2 Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως 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
4. την αμοιβή του κάθε οργάνου.
Με την υπ’ αριθμ.13/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4
του Ν. 2190/1994 ( Α'28) με την οποία κρίνεται ότι: συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 για: α) τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών (4.703) ατόμων για προσωπικό καθαριότητας
των ΟΤΑ , β) την πρόσληψη πέντε χιλιάδων (5.000) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ναυαγοσώστες, προσωπικό
πυρασφάλειας, προσωπικό των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και
προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ και γ) την πρόσληψη πεντακοσίων (500) ατόμων
για υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ και επτακοσίων (700) ατόμων για τη στελέχωση
των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, όπως ζητείται με το οικ.19077/15.5.2012
έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το
οικ.19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών (βλ. γν. Επιτροπής 7/2007,
5,8,12/2012).
Στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου υπάγονται τα αρδευτικά ύδατα των
Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου, Παλαιοπύργου, Μαρμαρίνης, Μεγαλοβρύσου,
Σκήτης, Μελιβοίας και Σωτηρίτσας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει εάν για την εξασφάλιση της
διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των σχετικών
έργων υπάρχει ανάγκη να προσληφθούν ειδικά υδρονομικά όργανα.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:
Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την
άρδευση του έτους 2012 των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου, Παλαιοπύργου,
Μαρμαρίνης, Αγιάς, Μεγαλοβρύσου, Σκήτης, Μελιβοίας και Σωτηρίτσας, θα γίνει με
υδρονομικά όργανα του Δήμου. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του
δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια –
ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του νερού θα κάνουν
τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια. Τυχόν σοβαρότερα
προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Καθορίζει:
1. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2012 την 1 η Ιουνίου και ως
χρόνο λήξης την 15η Οκτωβρίου.
2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε 11 ως εξής:
Α/Α

αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας

Αριθμός
θέσεων

1

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικών Κοινοτήτων
Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου.

2

Ιδιότητα
υδρονομέων
(επόπτης ή
υδρονομέας)
Υδρονομέας
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2
3
4
5
6
7

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μαρμαρίνης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μεγαλοβρύσου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Σκήτης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Σωτηρίτσας.
Αρδευτικό δίκτυο Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς

1

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

2

Υδρονομέας

3

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

3. Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται ως κάτωθι:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

αρδευτικού δικτύου
Τοπικής Κοινότητας
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικών
Κοινοτήτων Ομολίου,
Στομίου και Παλαιοπύργου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μαρμαρίνης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μεγαλοβρύσου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Σκήτης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μελιβοίας.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Σωτηρίτσας.
Αρδευτικό δίκτυο Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΚΥΒΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

0,20€/ΩΡΑ ΚΑΙ
0,02€/Μ3

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

1,5€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

30€/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ

2.000,00€

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

2€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

2€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟ 10€ ΕΩΣ 30€
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ

Επιδόματα η άλλες παροχές δεν χορηγούνται στα όργανα αυτά. Ο μισθός των
υδρονομέων θα καταβάλλεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στο τέλος της
αρδευτικής περιόδου. Μόνο για τους υδρονομείς των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου
Στομίου και Παλαιοπύργου θα δοθεί ένα έναντι ποσό 1.500,00€ στις 20 Ιουλίου και θα
γίνεται εκκαθάριση στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
Για τους υδρονομείς της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και της Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας οι υδρονομείς θα πληρώνονται από τους παραγωγούς.
4. Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Β.Δ
28.3/15.4.1957.
Προσόντα
1. Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας, πρέπει:
α) Να κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο.
γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
2. Δεν δύναται να επιλεγούν:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
β) αν είχαν απολυθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο από την θέση του υδρονομέα.
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Επιλογή υδρονομικού οργάνου
1. Τα υδρονομικά όργανα επιλέγουν τα Δημοτικά Συμβούλια.
Αναδιορισμός
1. Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται για μόνη τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου.
2. Τα υδρονομικά όργανα απολύονται άμα τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξει της
αρδευτικής περιόδου αυτοδικαίως, μη απαιτούμενης καταγγελίας ή άλλης ενεργείας
ή καταβολής αποζημίωσης.
Παραίτηση
1. Οι υδρονομείς δικαιούνται να παραιτηθούν της υπηρεσίας με αίτησή τους προς τον
δήμαρχο.
Καθήκοντα υδρονομέων
Καθήκοντα των υδρονομέων είναι:
α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή τους
κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειρά άρδευσης.
β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής τους στους αρδευτικούς αύλακες.
γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσης αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό του Δημοτικού Συμβουλίου εκδιδομένων
διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή
συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ) Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ) Η φύλαξη των παρά τις όχθες των αυλακών ή σε μικρή από αυτές απόσταση
κείμενα αγροτικά κτήματα, για τα οποία έχουν αρμοδιότητα και υπέχουν ευθύνη και οι
αγροφύλακες.
Κανονικές ή αναρρωτικές άδειες
1. Τα υδρονομικά όργανα δεν δικαιούνται κανονικής ή αναρρωτικής άδειας.
2. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτιμώμενης από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται
να επιτραπεί η από της υπηρεσίας αποχή επί χρόνο μη υπερβαίνονται τις 20 εν
συνόλω ημέρες κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, εφ΄ όσον το όργανο
ήθελε υποκατασταθεί υπό προσώπου της προτίμησης του αρμοδίου Δημοτικού
Συμβουλίου.
Πειθαρχικές ποινές
1. Πειθαρχικές ποινές κατά των υδρονομέων, για παράβαση ή αμέλεια περί την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, γι’ αυθαίρετη αποχή από την υπηρεσία τους, γι΄
ασυμβίβαστη διαγωγή ή γι’ αναξιοπρεπή συμπεριφορά, για δωροληψία, είναι:
α) Η έγγραφη επίπληξη.
β) Το πρόστιμο μέχρι το ήμισυ του μηνιαίου μισθού.
γ) Η απόλυση.
2. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται μ’ έγγραφη πρόσκληση σε απολογία και με
αιτιολογημένη απόφαση ως κάτωθι:
α) Από τον Δήμαρχο η ποινή της επιπλήξεως και του προστίμου.
β) Από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο η ποινή της απολύσεως.
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3. Αφού επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, ο δήμαρχος εκδίδει και κοινοποιεί το
έγγραφο της απόλυσης, αυτή όμως κατά πάσα περίπτωση λογίζεται ότι επέρχεται
από της επόμενης της έκδοσης της απόφασης.
Λοιπές περιπτώσεις απόλυσης
1. Οι υδρονομείς απολύονται της υπηρεσίας από τον δήμαρχο μετά από απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου, άνευ ετέρας διατύπωσης:
α) Εν περιπτώσει ανεπαρκείας στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
β) Εάν γι’ οιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προφυλάκισης ή καταδίκης,
απέχουν της υπηρεσίας τους επί χρόνο μεγαλύτερο των πέντε ημερών.
γ) Αν καταδικάσθηκαν γι’ αγροτικό αδίκημα από πρόθεση καθ’ υποτροπή.
Αναπληρωτές υδρονομείς
1. Όταν κενώνεται η θέση του υδρονομέα ή απέχει ο υδρονομέας της υπηρεσίας, ο
δήμαρχος, εάν η ανάγκη είναι επείγουσα και επιτακτική και δεν συγχωρεί
χρονοτριβή, προέρχεται στο διορισμό αναπληρωτού υδρονομέα, άνευ διατυπώσεων
και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών.
2. Όλες οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και ως προς τους αναπληρωτές
υδρονομείς.
Τελικές διατάξεις
1. Οι υδρονομείς δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοιν. Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) ή άλλου ασφαλιστικού Ταμείου.
2. Οι πράξεις περί διορισμού, του αναδιορισμού, της αποδοχής της παραίτησης και
της απόλυσης των υδρονομικών οργάνων δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά».






Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
τις ισχύουσες διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957,
την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κ. Πατσά Κυριάκου και
την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαρούδα Ρίζου και Καλαγιά
Γρηγόριου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει :
Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την
άρδευση του έτους 2012 των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου,
Παλαιοπύργου, Μαρμαρίνης, Αγιάς, Μεγαλοβρύσου, Σκήτης, Μελιβοίας και
Σωτηρίτσας, θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. Στις περιπτώσεις που
παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες
σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς)
τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα τοπικά
συμβούλια. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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Β. Καθορίζει τα παρακάτω:
1. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2012 την 1 η Ιουνίου και ως
χρόνο λήξης την 15η Οκτωβρίου.
2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε έντεκα (11), ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας

Αριθμός
θέσεων

Ιδιότητα
υδρονομέων
(επόπτης ή
υδρονομέας)

2

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

2

Υδρονομέας

3

Υδρονομέας

1

Υδρονομέας

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικών Κοινοτήτων
Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μαρμαρίνης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μεγαλοβρύσου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Σκήτης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας
Σωτηρίτσας.
Αρδευτικό δίκτυο Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς

3. Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται ως κάτωθι:
Α/Α

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικών
Κοινοτήτων Ομολίου,
Στομίου και Παλαιοπύργου.

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ ΣΤΙΣ
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

0,20€/ΩΡΑ ΚΑΙ
0,02€/Μ3

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

1,5€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

30€/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ

2.000,00€

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

2€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

2€/ΩΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟ 10€ ΕΩΣ 30€
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ

2
3
4
5
6

7

Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μαρμαρίνης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μεγαλοβρύσου.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Σκήτης.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Μελιβοίας.
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Σωτηρίτσας.
Αρδευτικό δίκτυο
Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς

Επιδόματα η άλλες παροχές δεν χορηγούνται στα όργανα αυτά.
Ο μισθός των υδρονομέων θα καταβάλλεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
στο τέλος της αρδευτικής περιόδου. Μόνο για τους υδρονομείς των Τοπικών
Κοινοτήτων Ομολίου Στομίου και Παλαιοπύργου θα δοθεί ένα έναντι ποσό 1.500,00€
στις 20 Ιουλίου και θα γίνεται εκκαθάριση στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
Για τους υδρονομείς της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και της Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας οι υδρονομείς θα πληρώνονται από τους παραγωγούς.
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4. Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Β.Δ 28.3/15.4.1957 και συγκεκριμένα:
Προσόντα
1. Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας, πρέπει:
α) Να κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο.
γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
2. Δεν δύναται να επιλεγούν:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
β) αν είχαν απολυθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο από την θέση του υδρονομέα.
Επιλογή υδρονομικού οργάνου
2. Τα υδρονομικά όργανα επιλέγουν τα Δημοτικά Συμβούλια.
Αναδιορισμός
3. Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται για μόνη τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου.
4. Τα υδρονομικά όργανα απολύονται άμα τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξει της
αρδευτικής περιόδου αυτοδικαίως, μη απαιτούμενης καταγγελίας ή άλλης
ενεργείας ή καταβολής αποζημίωσης.
Παραίτηση
1. Οι υδρονομείς δικαιούνται να παραιτηθούν της υπηρεσίας με αίτησή τους προς
τον δήμαρχο.
Καθήκοντα υδρονομέων
Καθήκοντα των υδρονομέων είναι:
α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή τους
κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειρά άρδευσης.
β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής τους στους αρδευτικούς αύλακες.
γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσης αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό του Δημοτικού Συμβουλίου εκδιδομένων
διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή
συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ) Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ) Η φύλαξη των παρά τις όχθες των αυλακών ή σε μικρή από αυτές απόσταση
κείμενα αγροτικά κτήματα, για τα οποία έχουν αρμοδιότητα και υπέχουν ευθύνη και
οι αγροφύλακες.
Κανονικές ή αναρρωτικές άδειες
3. Τα υδρονομικά όργανα δεν δικαιούνται κανονικής ή αναρρωτικής άδειας.
4. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτιμώμενης από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο,
δύναται να επιτραπεί η από της υπηρεσίας αποχή επί χρόνο μη υπερβαίνονται τις
20 εν συνόλω ημέρες κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, εφ’ όσον το
όργανο ήθελε υποκατασταθεί υπό προσώπου της προτίμησης του αρμοδίου
Δημοτικού Συμβουλίου.
Πειθαρχικές ποινές
1. Πειθαρχικές ποινές κατά των υδρονομέων, για παράβαση ή αμέλεια περί την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, γι’ αυθαίρετη αποχή από την υπηρεσία τους, γι’
ασυμβίβαστη διαγωγή ή γι’ αναξιοπρεπή συμπεριφορά, για δωροληψία, είναι:
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α) Η έγγραφη επίπληξη.
β) Το πρόστιμο μέχρι το ήμισυ του μηνιαίου μισθού.
γ) Η απόλυση.
2. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται μ’ έγγραφη πρόσκληση σε απολογία και με
αιτιολογημένη απόφαση ως κάτωθι:
α) Από τον Δήμαρχο η ποινή της επιπλήξεως και του προστίμου.
β) Από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο η ποινή της απολύσεως.
3. Αφού επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, ο δήμαρχος εκδίδει και κοινοποιεί το
έγγραφο της απόλυσης, αυτή όμως κατά πάσα περίπτωση λογίζεται ότι επέρχεται
από της επόμενης της έκδοσης της απόφασης.
Λοιπές περιπτώσεις απόλυσης
1. Οι υδρονομείς απολύονται της υπηρεσίας από τον δήμαρχο μετά από απόφαση
του Δημοτικού συμβουλίου, άνευ ετέρας διατύπωσης:
α) Εν περιπτώσει ανεπαρκείας στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
β) Εάν γι’ οιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προφυλάκισης ή καταδίκης,
απέχουν της υπηρεσίας τους επί χρόνο μεγαλύτερο των πέντε ημερών.
γ) Αν καταδικάσθηκαν γι’ αγροτικό αδίκημα από πρόθεση καθ’ υποτροπή.
Αναπληρωτές υδρονομείς
3. Όταν κενώνεται η θέση του υδρονομέα ή απέχει ο υδρονομέας της υπηρεσίας, ο
δήμαρχος, εάν η ανάγκη είναι επείγουσα και επιτακτική και δεν συγχωρεί
χρονοτριβή, προέρχεται στο διορισμό αναπληρωτού υδρονομέα, άνευ
διατυπώσεων και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών.
4. Όλες οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και ως προς τους αναπληρωτές
υδρονομείς.
Τελικές διατάξεις
1. Οι υδρονομείς δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή άλλου ασφαλιστικού Ταμείου.
2. Οι πράξεις περί διορισμού, του αναδιορισμού, της αποδοχής της παραίτησης και
της απόλυσης των υδρονομικών οργάνων δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μειοψήφισαν: ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση» Μαρούδας Ρίζος και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ.
Καλαγιάς Γρηγόριος.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πατσάς Κυριάκος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

