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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                    Γοφρνεσ:24.05.2017 
 ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                                           Αρ. πρωτ.:  9351 
ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ  
Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών  

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 
 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) και του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ114) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» 

2. Σθν αρικ.  17/2017 απόφαςθ Δθμάρχου Χερςονιςου (ΑΔΑ ΩΞ2ΕΩΘΜ-ΒΞΘ) «Οριςμόσ Αντιδθμάρχων και 
μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων»  

3. Σισ διατάξεισ του από 28.3/15-04-1957 β.δ/τοσ (ΦΕΚ 60 Α’) «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων» 
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κϊδικασ Κατάςταςθσ 

Προςωπικοφ Διμων και Κοινοτιτων» 
5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) 
6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011) 
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 12 του Ν. 4071/2012 
8. Σθν αρικμ. 130/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Χερςονιςου (ΑΔΑ 7ΗΡΘΩΘΜ-62), με τθν 

οποία κακορίςτθκαν τα όργανα διανομισ και φφλαξθσ των υδάτων άρδευςθσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ 
αρδευτικισ περιόδου 2017, ο αρικµόσ των κζςεων υδρονοµζων, ο τοµζασ για τον οποίο προορίηεται κάκε κζςθ 
και θ αµοιβι του κάκε οργάνου. 

9. Σθν αρικ. πρωτ. 6273/23.05.2017 και με ΑΔΑ 6ΦΒ5ΟΡ1Θ-0ΣΙ εγκριτικι -  επί τθσ αρικ. 130/2017 απόφαςθσ 
Δθμοτικοφ υμβουλίου-   Απόφαςθ Γ. Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

10. Σθν αρικ. 5914/31.03.2017 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου, περί 
φπαρξθσ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό εςόδων-εξόδων του Διμου Χερςονιςου, οικ. ζτουσ 2017, για τθν 
κάλυψθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ οκτϊ (8) Τδρονομζων Άρδευςθσ για πζντε (5) μινεσ.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Α. Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά οκτϊ (8) υδρονομζων 

άρδευςθσ για τθν αρδευτικι περίοδο ζτουσ 2017,  ωσ εξισ:  

 
Α/Α Δημοτική – Σοπική 

Κοινότητα 
Αρδευτική 
περίοδοσ 

Αριθμόσ 
θζςεων  

Ιδιότητα 
υδρονομζων 
(επόπτησ 
υδρονομζασ ή 
υδρονομζασ)  

Διάρκεια 
απαςχό-

ληςησ 

Είδοσ Απαςχό-
ληςησ 

(πλήρησ ή 
μερική) 

 

1.  Αρδευτικό δίκτυο 
Δημοτικήσ Κοινότητασ 

Χερςονήςου και 
Σοπικήσ Κοινότητασ 

Γωνιών τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Χερςονήςου 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

1 

 

 

Τδρονομζασ 

 

5 μήνεσ πλήρησ  
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2.  Αρδευτικό δίκτυο 
Δημοτικήσ Κοινότητασ 
Γουβών τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Γουβών 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

2 

 

 

Τδρονομείσ 

 
 

5 μήνεσ 
ζκαςτοσ 

πλήρησ 

3.  Αρδευτικό δίκτυο τθσ 
Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Ελαίασ, τθσ Σοπικήσ  
Κοινότητασ Επάνω 
Βάθειασ και τησ 
Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Κάτω Βάθειασ 
τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Γουβών 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

1 

 

 

Τδρονομζασ 

 

5 μήνεσ 

πλήρησ 

4.  Αρδευτικό δίκτυο 
Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Καλοφ Χωριοφ και 
Αρδευτικό δίκτυο 

Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Χαραςοφ τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Γουβών 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

1 

 

 

Τδρονομζασ 

 

5 μήνεσ 
πλήρησ 

5.  Αρδευτικό δίκτυο 
Σοπικήσ  Κοινότητασ 

Επιςκοπήσ, και 
Αρδευτικό δίκτυο 

Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Γαλφφασ τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Επιςκοπήσ 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

2 

 

 

Τδρονομείσ 

 

5 μήνεσ 
ζκαςτοσ πλήρησ 

6.  Αρδευτικό δίκτυο 
Σοπικήσ  Κοινότητασ 

γουροκεφαλίου, τησ  
Σοπικήσ  Κοινότητασ 

Αϊτανίων και 
Αρδευτικό δίκτυο 

Σοπικήσ  Κοινότητασ 
Καινοφργιου Χωριοφ 

τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Επιςκοπήσ 

Από 

01.05.2017 

Ζωσ 

31.12.2017 

 

 

1 

 

 

Τδρονομζασ 

 

5 μήνεσ 

πλήρησ 

 

Β. ΑΡΔΕΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΔΟ Σο Δθμοτικό υμβοφλιο με τθν αρικμ. 130/2017 απόφαςι του κακόριςε τθν αρδευτικι 

περίοδο από 01-05-2017 ζωσ  31-12-2017.  

Γ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΚΛΟΓΘ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 
     Για να εκλεγεί κάποιοσ υδρονομζασ πρζπει:  

α. Να ζχει τθν Ελλθνικι ικαγζνεια.  
β. Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και να µθν υπερβαίνει το 60ο.  
γ. Να γνωρίηει ανάγνωςθ και γραφι.  

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςτο Διμο Χερςονιςου, τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 
1. Αίτθςθ (χορθγείται από τθν υπθρεςία μασ) 

ΑΔΑ: 6ΝΛΝΩΗΜ-ΖΤ9



3 
 

2. Φωτ/φο αςτυνομικισ ταυτότθτασ  
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ 
4. Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ  
5. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου (κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία μασ)  
6. Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου ι Τπεφκυνθ Διλωςθ των υποψθφίων ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι γνωρίηουν    

ανάγνωςθ και γραφι 
 

 Ε. ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ Ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου Χερςονιςου, ςτισ Γοφρνεσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου 
www.hersonisos.gr και ςτο Πρόγραμμα  “ΔΙΑΤΓΕΙΑ”. 
Σ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτα γραφεία του 
Διμου Χερςονιςου (∆θµαρχείο – Γοφρνεσ εντόσ τθσ Πρϊθν Αμερικανικισ Βάςθσ Γουρνϊν)  είτε αυτοπροςϊπωσ, 
είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 
κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι. Αρμόδια για τθν παραλαβι  είναι θ  υπάλλθλοσ, αρρι Ειρινθ, τθλ. 2813404628,  
κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ώρεσ. Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι πζντε (5) θμζρεσ   - 
υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά -  και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα 
κατάςτθμα ςτθν ζδρα του Διμου Χερςονιςου, ςτισ Γοφρνεσ, δθλαδι από 25.05.2017 ημζρα Πζμπτη και λήγει ςτισ 
29.05.2017, ημζρα Δευτζρα. 
 Η. ΕΚΛΟΓΘ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΘ Οι Τδρονομείσ Άρδευςθσ κα επιλεγοφν από το Δθμοτικό υμβοφλιο αμζςωσ 
μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων.  
Θ. ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΘ Ο Διμοσ Χερςονιςου προςλαμβάνει τουσ υδρονομείσ άρδευςθσ με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με πλιρθ απαςχόλθςθ μετά τθν επιλογι τουσ από το 
Δθμοτικό υμβοφλιο. Θ διάρκεια τησ ςφμβαςησ δεν θα υπερβαίνει τουσ πζντε (5) μήνεσ, με ημερομηνία ζναρξησ 
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ και ημερομηνία λήξησ μζχρι πζντε (5) μήνεσ μετά την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ (εντόσ τησ αρδευτικήσ περιόδου). Οι επί μζρουσ όροι εργαςίασ κα κακοριςκοφν με τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Προςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, 
αντικακίςτανται με άλλουσ που κα εκλεγοφν από το Δθμοτικό υμβοφλιο και απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, 
κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι τθ λιξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου. 
 Οι αποδοχζσ των εκλεγµζνων υδρονοµικϊν οργάνων κα κακοριςκοφν ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 Αϋ), όπωσ ιςχφει. 

Θ. Καθήκοντα Τδρονομζων (ςφμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 *ΦΕΚ.60 Α’+  «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν 
υδάτων») 

  Θ 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. 

 Θ 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. 

  Θ φφλαξθ και θ προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και θ επιμζλεια τθσ καλισ  ςυντιρθςισ 
τουσ. 

  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. 

  Θ βεβαίωςθ και θ καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικθμάτων. 

 Θ άμεςοσ γνωςτοποίθςθ εισ τον αρμόδιο αγροφφλακα παντόσ αγροτικοφ αδικιματοσ, το οποίο υπζπεςε 
ςτθν αντίλθψι τουσ. 

 Θ 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. 

 
           Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 
                 κ.α.α. 
 Ο Αναπληρωτήσ Δήμαρχοσ  
 
  Κατςαμποξάκησ πυρίδων 

http://www.hersonisos.gr/
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