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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 4/02-03-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 26/2021
Στη

Θέρμη,

σήμερα

2

Θέμα: «Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη
Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021»
Μαρτίου
2021
ημέρα
Τρίτη
συνεδρίασαν,
ΜΕΣΩ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ.
758/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί
«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν
εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

Ιωσηφίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Γαντάς Σπυρίδων

3.
4.
5.
6.

Λιόλιος Αντώνιος
3
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
Δημήτριου Δημήτριος
Καρκαλή Μαρία
Παπαδάκη Αθηνά
Νταλακούδης Δημήτριος
7.
( αναπληρωματικό μέλος)
8.
Χατζηδημητρίου Φανή
Καπουσούζη Καραγιάννη
9.
Μαριάνθη
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν οκτώ θέματα εκτός της
ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την α) Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών
περιστατικών που αφορούν το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). Η συζήτηση του θέματος κρίνεται
αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να οριστεί επιτροπή η οποία θα προβεί στη διαπίστωση των πραγματικών
γεγονότων καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη
λειτουργία του αντλιοστασίου ΑΝΤΑ του εν θέματι έργου β) την έγκριση της υπ. αρ. 21/2021 μελέτης με
τίτλο ‘ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία

καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των
διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο άμεσα προκειμένου
στην αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Βασιλικών από εργασίες επισκευών
βλαβών και επεκτάσεων δικτύων, γ) την έγκριση της υπ. αρ. 20/2021 μελέτης με τίτλο
‘ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα
πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι
εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο σύντομα προκειμένου στην άμεση
αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μίκρας. δ) έγκριση της υπ. αρ. 22/21
μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης» . Η συζήτηση
του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα στην συνέχεια
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υποβολής πρότασης επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» ε) Έγκριση υποβολής
αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii-. Η
συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το
συντομότερο δυνατό την πρόταση στο ανωτέρω πρόγραμμα. στ) Ορισμός αρδευτικής περιόδου και
πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς
η λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει να ληφθεί άμεσα λόγω της επικείμενης έναρξης της
αρδευτικής περιόδου. ζ) Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”
Πρόσκληση 03 – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’» καθώς θα πρέπει
άμεσα να προβούμε στην ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να
υποβάλλει έγκαιρα αίτηση χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης»
η)Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης
Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
διασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας λαμβανομένου
υπόψη των έκτακτων υγειονομικών και όχι μόνο συνθηκών που υφίστανται.
Εγκρίνεται

ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6 ο θέμα εκτός 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 «ΣΥΣΤΑΣΗΣΚΟΠΟΣ, 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….».
Ακολούθως η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια είπε ότι για την κάλυψη των αναγκών αρδεύσεως
κρίνεται αναγκαία ο ορισμός της αρδευτικής περιόδου και 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.
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
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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
σχετικής 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 22-03-2021 έως 3011-2021και ενδεικτικά ανά Τοπική Κοινότητα ως εξής:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
Νέο Ρύσιο
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
Ταγαράδες
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
Λακκιά
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
Κάτω Σχολάρι
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
Άγιος Αντώνιος
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
Σουρωτή
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
Αγία Παρασκευή
Με βάση τα ανωτέρω, η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Θέρμης για το

16
11
15
40
11
10
30
έτος 2021 αρχίζει

την 22η-03-2021 και λήγει την 30 η-11-2021. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη 7
ατόμων-υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα για χρονική
διάρκεια κατά προσέγγιση 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 31.300,00€ Θα βαρύνει τους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2021 60-01-060001

«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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει η διανομή των αρδευτικών υδάτων, για την άρδευση του έτους 2021, να γίνει με
υδρονομικά όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2. Καθορίζει έναρξη της αρδευτικής περιόδου την 22η-03-2021 και λήξη την 30η-11-2021
ως εξής και ενδεικτικά:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Νέο Ρύσιο
Ταγαράδες
Λακκιά
Κάτω Σχολάρι
Άγιος Αντώνιος
Σουρωτή
Αγία Παρασκευή

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 15/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)
(ΑΠΟ 22/3 ΕΩΣ 30/11)

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

16
11
15
40
11
10
30
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3. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε επτά (7) άτομα και η κατά προσέγγιση
διάρκεια απασχόλησης ανά Τ.Κ. για χρονική διάρκεια 8 μηνών.
4. Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ως ανωτέρω.

5. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων θα γίνει από ιδίους πόρους και το κόστος εκτιμάται
συνολικά στο πόσο των 31.300,00€. Θα βαρύνει δε, τους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2021
60-01-06-0001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ» και 60-02-06-0001
«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ»

κατά

25.000,00€

και

6.300,00€

αντίστοιχα.

6. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 25.000,00€ από τον Κ.Α. 60-01-06-0001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ» και ποσού 6.300,00€ από τον Κ.Α. 60-02-060001 «ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.ΕΚΤΑΚ.ΠΡΟΣΩΠ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4, απόφαση 26/02-03-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

