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ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 142/2017 ΘΕΜΑ     :  Αντικατάσταση  υδρονομέα  αρδευτικής  περιόδου  2017  στην 

Τ.Κ.Γαρεφείου
Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Ιουνίου   2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄  (8.00 

μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 
13799/22-6-2017,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).   
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,  πως υπήρχε νόμιμη 
απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)   μελών  παραβρέθηκαν  παρόντα   εικοσιδύο  (22)  μέλη  και 
ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος 
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10-  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11-  Δόντσος Χρήστος
12-  Γεωργίου Χρήστος
13-  Ρώσσης Ιωάννης
14- Κετικίδης Ιωάννης
15-  Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσπονα
18- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19-  Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Αμπάρη Γεωργία
22-  Κόγιος Ανδρέας

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
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1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
2.Νικολαϊδης  Κων/νος 
3. Παρούτογλου Νικόλαος
4. Ιωαννίδης Ιωάννης
5.Ασβεστόπουλος Δημήτριος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

4. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας  Λυκοστόμου
5. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
6. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, εικοσιτέσσερις   (24),
οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση των πρακτικών.

Το  μοναδικό  θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  ομόφωνα  αποφασίστηκε  να  συζητηθεί  πριν  τα  θέματα ημερήσιας 
διάταξης.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι  Ειδικοί  Συνεργάτες του Δημάρχου,  κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη και κ. 
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης

Στην  συνεδρίαση  παρευρίσκονταν  η  η  Δ/ντρια  Τεχνικών  Υπηρεσιών  κα  Παπαδοπούλου  Σαπφώ  και  η  Δ/ντρια 
Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της  κας Ζιάκα Βαλιανάτου και του κ. Ασβεστόπουλου Δημητρίου 
είναι δικαιολογημένες.

Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη 
συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 

Πριν  την  ψήφιση  του  3ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησαν  από  την  συνεδρίαση  οι  κ.κ.  Χουρσόγλου 
Χρήστος και Κόγιος Ανδρέας.

Πριν την ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ Ζαχαριάδης Κων/νος , 
Ουργαντζόγλου Απόστολος, Μπάτσης Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.    

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Χατζηγιαννίδη Γεώργιο, ο  οποίος και έθεσε υπόψη 
των μελών την από 26-6-2017 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε 
ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής  :

“ΘΕΜΑ: « Αντικατάσταση  υδρονομέα  αρδευτικής περιόδου 2017  στην Τ.Κ. Γαρεφείου».
           Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι:
Με την αριθ. 10530/19-05-2017  πρόσκληση του Δημάρχου, κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις  όσοι ενδιαφέρονται για τις  
θέσεις των υδρονομέων, που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις :  αριθ. 76/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία  
ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο  
προορίζεται κάθε θέση και η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. 87/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον αριθμό  
θέσεων  υδρονομέων ανά Δημοτική & Τοπικές  Κοινότητες   και τις αριθ. 5717/28-04-2017 και 6632/19-05-2017 εγκριτικές  
αποφάσεις  του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης αντίστοιχα.
Με την υπ’ αριθ.  100/2017  απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας  αποφάσισε την επιλογή υδρονομέων Δήμου  
Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2017 και  ενέκρινε την καταλληλότητα τους  και οι οποίοι προσλήφθηκαν  με την υπ’ αριθ.  
776/31-05-2017 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας. 
Με την από 30/05/2017 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  του με αριθ. πρωτ: 11647/30-05-2017 ο Μάρκου Χρήστος του Γεωργίου  
παραιτήθηκε από υδρονομέας άρδευσης των αρδευτικών δικτύων της Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου  για προσωπικούς λόγους.
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Στη συνέχεια    δημοσιοποιήθηκε  νέα   πρόσκληση του  Δημάρχου  η οποία    τοιχοκολλήθηκε   στο δημοτικό  κατάστημα  και  
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Κατατέθηκε  (01) μία μόνο αίτηση  εμπρόθεσμα, η οποία  τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην πρόσκληση του Δημάρχου  
από τον κ. Μπίνο  Παρασκευά του Τραϊανού
Εισηγείται
-     να γίνει  δεκτή η παραίτηση του κ. Μάρκου Χρήστου του Γεωργίου  από υδρονομέας άρδευσης των αρδευτικών δικτύων  
Τοπικής κοινότητας Γαρεφείου  και

● να εγκρίνει  την πρόσληψη στη θέση του παραιτηθέντος τον  κ. Μπίνο  Παρασκευά του Τραϊανού   ως υδρονομέα  
άρδευσης των αρδευτικών δικτύων  της  Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου.

● Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης διέπεται αποκλειστικά από ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό  
Διάταγμα, περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων.

●  Η πρόσκληση Υδρονομέων Άρδευσης,   θα ισχύει  για τρεις μήνες και δέκα πέντε (15)  ημέρες    με ημερομηνία  
έναρξης  στις  01/07/2017 και  ημερομηνία λήξης  στις 15/10/2017.    Η  σχέση εργασίας θα είναι  ορισμένου χρόνου 
μερικής απασχόλησης  [επτά (7) ημέρες εργασίας την εβδομάδα] και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι είκοσι  
πέντε (25) το μήνα.

● Η μισθοδοσία τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015”
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της ανωτέρω παραίτησης και την  
έγκριση πρόσληψης νέου υδρονομέα στην αντίστοιχη θέση”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη
1 την ανωτέρω εισήγηση
 2 τις σχετικές διατάξεις  του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010
  3 Τις διατάξεις του ν. 4264/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. την με αριθ. 100/2017 Α.Δ.Σ. περί πρόσληψης υδρονομέων
 5.την διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.13/2017 συνεδρίασης,

Α  π  οφασίζει ομόφωνα  
1. Κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. Μάρκου Χρήστου του Γεωργίου  από υδρονομέα άρδευσης των αρδευτικών δικτύων 
Τοπικής κοινότητας Γαρεφείου  και
2.Εγκρίνει  την πρόσληψη στη θέση του παραιτηθέντος τον  κ. Μπίνο  Παρασκευά του Τραϊανού  ως υδρονομέα άρδευσης 
των αρδευτικών δικτύων  της  Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου.
3.Η  πρόσληψη  υδρονομέων  άρδευσης  διέπεται  αποκλειστικά  από  ειδικές  ρυθμίσεις  του  από  28.3/15-04-1957  Βασιλικό 
Διάταγμα, περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων.
4.Η πρόσκληση Υδρονομέων Άρδευσης,   θα ισχύει για τρεις μήνες και δέκα πέντε (15)  ημέρες   με ημερομηνία έναρξης 
την  01/07/2017  και   ημερομηνία  λήξης   στις 15/10/2017.    Η   σχέση  εργασίας  θα  είναι  ορισμένου  χρόνου μερικής 
απασχόλησης  [επτά (7) ημέρες εργασίας την εβδομάδα] και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι είκοσι πέντε (25) το 
μήνα.
5.Η μισθοδοσία τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015”

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   142/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  28-6-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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