
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΟΝΙΟΛΖΛ-8ΑΛ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/18-03-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 58/2019 Θέμα:  Ορισμός  αρδευτικής  περιόδου  και  πρόσληψη 

Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2019.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 

Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1279/12-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Δ/ντρια  Διοικητικών  & Οικ.  Υπηρεσιών κ.  Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

         Σύμφωνα με την με αριθμό 101/2011 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Θέρμης,  περί: « Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας και σύσταση νέου νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΥΑΘ)» (ΦΕΚ 1101/Β΄/11-06-2011) παρ. 3  άρθρο 1 «ΣΥΣΤΑΣΗ-

ΣΚΟΠΟΣ, Σκοπός  της  επιχείρησης  είναι  η  μελέτη,  κατασκευή,  συντήρηση,  εκμετάλλευση,  η 

διοίκηση  και  λειτουργία  των  δικτύων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  ακαθάρτων  και  

ομβρίων υδάτων …».  Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 5 με   « Στην περιουσία της επιχείρησης 

ανήκουν τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της περιοχής….»

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  αρδεύσεως  κρίνεται 

αναγκαία η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

Η πρόσληψή τους διέπεται, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β. Δ. «Περί της 
αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.
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Η πρόσληψη τους δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της  ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), 
όπως ισχύει,  και ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. 

(άρθρο 211 Ν.3584/07).
Με  την  παράγραφο 5  του  άρθρου 58  του νόμου 3966/2011,  στις  εξαιρέσεις  του  ν. 

3812/2009  προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι 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 καθήκοντά τους, το διάστημα της αρδευτικής περιόδου κατά την 

οποία προσλαμβάνονται,  καθώς και οι πόροι από τους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή τους. Η 

επέκταση της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που 

ασκούν κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, 

τις συνθήκες εργασίας τους κλπ.

Ως εκ τούτου και  εν όψει  έναρξης της αρδευτικής περιόδου κρίνεται  αναγκαία  η λήψη 

σχετική  απόφασης  για  την  πρόσληψη  υδρονομέων  άρδευσης  και  καθορισμό  της  αρδευτικής 

περιόδου ανά Τ.Κ. του Δήμου Θέρμης καθώς διαφοροποιούνται οι  καλλιέργειες. 

Ειδικότερα  προτείνετε  σύμφωνα  με  την  επισυναπτόμενη  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών Βεβαίωσης και Έκδοσης Λογαριασμών, ο ορισμός αρδευτικής περιόδου ανά Τ.Κ. του 

Δήμου Θέρμης στις οποίες υπάρχουν καλλιέργειες και δίκτυα άρδευσης από 01-04-2019 έως 30-

11-2019 και ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα ως εξής:

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

1 Πλαγιάρι                          (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 7
2 Νέο Ρύσιο                        (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 24
3 Ταγαράδες                    (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 24
4 Λακκιά (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 20
5 Κάτω Σχολάρι (ΑΠΟ 15/4 ΕΩΣ 15/11) 38
6 Άγιος Αντώνιος (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 18
7 Σουρωτή   (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 33
8 Αγία Παρασκευή (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 17

Με βάση τα ανωτέρω, η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Θέρμης για το έτος 2018 αρχίζει 

την 1η-04-2019 και λήγει την 30η-11-2019. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη 8 

ατόμων-υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα: 

Τέσσερα (4) άτομα για χρονική διάρκεια 7  μηνών και 15 ημερών 

Ένα  (1) άτομο για χρονική διάρκεια 7 μηνών και 

Τρία  (3)  άτομα  για  χρονική  διάρκεια  8  μηνών  όπως  αναφέρεται  αναλυτικά  στον  ανωτέρω 

πίνακα.

Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων θα γίνει από ιδίους πόρους και το κόστος εκτιμάται 

συνολικά στο πόσο των 34.900,00€ Θα βαρύνει τους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2019 60-01-06-

0001  «ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ»  και  60-02-06-0001 

«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
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1. Εγκρίνει η διανομή των αρδευτικών υδάτων, για την άρδευση του έτους 2019, να γίνει με 

υδρονομικά όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

2. Καθορίζει έναρξη της αρδευτικής περιόδου την 1η-04-2019 και λήξη την 30η-11-2019 

ως εξής και ειδικότερα:

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

1 Πλαγιάρι                          (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 7
2 Νέο Ρύσιο                        (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 24
3 Ταγαράδες                    (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 24
4 Λακκιά (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/11) 20
5 Κάτω Σχολάρι (ΑΠΟ 15/4 ΕΩΣ 15/11) 38
6 Άγιος Αντώνιος (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 18
7 Σουρωτή   (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 33
8 Αγία Παρασκευή (ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11) 17

3. Ο αριθμός των  θέσεων των υδρονομέων και η κατά προσέγγιση διάρκεια απασχόλησης ανά 

Τ.Κ. ορίζεται ως εξής: 

 Τέσσερα (4) άτομα για χρονική διάρκεια 7  μηνών και 15 ημερών 

 Ένα  (1) άτομο για χρονική διάρκεια 7 μηνών και 

 Τρία (3) άτομα για χρονική διάρκεια 8 μηνών

4. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων θα γίνει από ιδίους πόρους και το κόστος εκτιμάται 

συνολικά στο πόσο των 34.900,00€. Θα βαρύνει δε, τους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018 

60-01-06-0001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ» και 60-02-06-0001 

«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ»  για  τους  οποίους  έχει  διενεργηθεί 

δέσμευση ποσού 24.000,00€ & 6.100,00€ αντίστοιχα με την AΑΥ 1/2019.

5. Για το υπόλοιπο ποσού εγκρίνεται η διενέργεια της δέσμευσης μετά την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού  ως  εξής  από  τον  Κ.Α.  60-01-06-0001  «ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ»  ποσό  3.900,00€  και  από  τον  Κ.Α.  60-02-06-0000 

«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ» ποσό 900,00€. 

6. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 24.000,00€ από τον Κ.Α. 60-01-06-0001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ»  και  ποσού  6.100,00€  από  τον  Κ.Α. 60-02-06-0001 

«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ».

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ο οποίος ψήφισε 
λευκό.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 58/18-03-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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