
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 65/2020 Δ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY        8/2020  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ        7-4-2020  

Σήμερα  την  7η  του  μηνός  Απριλίου   του  έτους   2020  ημέρα  Τρίτη,  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  του  Δήμου  Μαλεβιζίου  συνήλθε  σε  δια  περιφοράς   συνεδρίαση, 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  5  του  Ν.3852/10,  όπως 

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 184  παρ.  1  του  Ν.4635/19,  και  του  άρθρου  10  της  από 

11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  και  ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:  

5370/3-4-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του,  που  δημοσιεύτηκε  στον 

ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στα  μέλη  του,  προκειμένου  

να  γίνει  συζήτηση  και  να   ληφθούν  αποφάσεις  στα  παρακάτω  θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  έλαβαν  μέρος,   ο  Δήμαρχος  Μενέλαος  Μποκέας,   καθώς  οι  

παρακάτω σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αλμπαντάκης  Μιχαήλ,  Αποστολάκη  Ευαγγελία,  Αστρινάκη  Κανακάκη  Ειρήνη, 

Βαλτζάκης  Γεώργιος,   Βογιατζή  Μαρίνα,  Ζερβού  Νίκη,  Καλλέργης  Σπυρίδωνας,  

Κουτσογιάννης  Χαράλαμπος,  Κύρκος  Αθανάσιος,  Λιαδάκης  Αναστάσιος,  Λυδάκης 

Δημήτριος,  Λυρώνη  -  Πάγκαλου  Χρύσα,  Μαρής  Ιωάννης,  Μαρκογιαννάκης 

Μιχαήλ,  Ντουλάκης  Ιωάννης,   Ξυλούρης  Μιχαήλ,  Παπαδομανωλάκης  Εμμανουήλ, 

Περυσινάκης  Γρηγόριος,  Πετούσης  Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ,  Πιτσικάκη  -  

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία ,  Ρεράκης Γεώργιος,   Σαββάκης Φίλιππος,  Σαλούστρος 

Αριστομένης,  Τζεδάκης  Δημήτριος,  Φασουλάκης  Γρηγόριος,  Φτενός  Ευριπίδης,  

Χουστουλάκης Μιχαήλ.                        

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ουδείς.

Επομένως  διαπιστώνεται  απαρτία  αφού σε  σύνολο  είκοσι  επτά (27)  μελών του  Δ.Σ. 

έλαβαν μέρος τα είκοσι επτά (27).  

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και  η υπάλληλος  του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για  

την τήρηση των πρακτικών.

ΑΔΑ: 6ΑΕΤΩΛΣ-Ζ14



ΘΕΜΑ  4 ο    :  Λήψη  απόφασης  για  τα  όργανα  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 28.3/15.4.1957.

Ο   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών-  Διοικητικών  Υπηρεσιών  Γρηγόρης  Φασουλάκης 

έθεσε  υπόψη  του  Δ.Σ.   την  υπ’  αριθμό  Πρωτ.  5191/30-3-2020  εισήγηση  του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως παρακάτω:

«Στις  14/5/2011  δημοσιεύτηκε  ο  νόμος  3966/2011.  Με  την  παράγραφο  5  του 

άρθρου  58  του  νόμου  3966/2011  "Θεσμικό  Πλαίσιο  των  Πρότυπων  Πειραματικών 

Σχολείων,  Ίδρυση  Ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής,  οργάνωση  του 

Ινστιτούτου  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  και  Εκδόσεων  «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  και  λοιπές 

διατάξεις",  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.

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  νομικών  προσώπων  ή  των  άλλων  Οργανισμών  αποφαίνονται 

εκάστοτε,  εκάστη  δια  τα  υπό  την  διοίκησιν  και  την  διαχείρισιν  αυτής  υπαγόμενα 

αρδευτικά  ύδατα,  αν  η  διανομή  των  υδάτων  και  η  φύλαξις  των  έργων  θα 

ενεργείται  δι '  ιδίων  υδρονομικών  οργάνων  ή  τας  αρμοδιότητας  τούτων  θα  ασκώσι  

προσθέτως οι αγροφύλακες.»
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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.

Σύμφωνα  με  το  αρ.  πρωτ.  4210/10-3-2020  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   έγγραφο  της 

Δ/νσης Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου αναφέρεται :  

1-  Η  διανομή  των  αρδευτικών  υδάτων  και  η  φύλαξη  των  αρδευτικών  δικτύων- 

έργων  ,  για  την  αρδευτική  περίοδο  του  έτους  2020,  θα  γίνει  από  τους  υδρονομείς  

του  Δήμου.  Στη  διοίκηση  και  στη  διαχείριση  του  Δήμου  υπάγονται  τα  αρδευτικά 

ύδατα  είκοσι  οκτώ  -28-  γεωτρήσεων-  πηγαδιών  τα  οποία  καλύπτουν  αρδευόμενη 

έκταση  πενήντα  χιλιάδες  -50.000-  στρέμματα  περίπου  με  αρδευτικό  δίκτυο 

συνολικού μήκους εκατόν πενήντα - 150-  χιλιομέτρων περίπου.

2-Η  αρδευτική  περίοδος  κάθε  έτους  ορίζεται  από  1 η ς   Απριλίου  έως  31 η 

Οκτωβρίου.

3-Ο  αριθμός  των  θέσεων  που  απαιτούνται  για  τη  σωστή  εξυπηρέτηση  των  

παραγωγών είναι έξι (6) υδρονομείς και κατανέμονται  ως εξής:

ΕΠΟΠΤΕΣ
1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1
Τομέας  1-Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε. 

ΓΑΖΙΟΥ (Καλεσών-Φόδελε)
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

2

Τομέα2  -Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε. 

ΤΥΛΙΣΟΥ  (Τυλίσου-Μονής, 

Καμαρίου,  Κεραμουτσίου, 

Δαμάστας,  Μαράθου, 

Αηδονοχωρίου,  Αστυρακίου, 

Γωνιών,  Καμαριώτη)

2 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

3

Τομέας  3-Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε. 

Κρουσώνα  (Κρουσώνα,  Σάρχου, 

Κορφών, Λουτρακίου)

2 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  οικ.  4210/27-03-2020  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  βεβαίωση 

της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  έχει  προβλεφθεί  ανάλογη  πίστωση  στον 

προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2019  και  συγκεκριμένα   στον  Κ.Α.  
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25.6041   πίστωση  –  35.000,00  -  €  με  τίτλο   «Τακτικές  αποδοχές  εκτάκτων 

υπαλλήλων» και  στον Κ.Α.  25.6054  πίστωση –  6.500,00  -  €   με  τίτλο  « Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτων υπαλλήλων »,  για την αντιμετώπιση  της δαπάνης μισθοδοσίας 

του παραπάνω προσωπικού.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  λάβει  υπόψη  της:  α)  τις  διατάξεις   του  άρθρου  211 

του  Ν.  3584/07  (ΦΕΚ  143/Α)  ,  του  άρθρου  3  και  4  του  Β.Δ  28.3/15.4.1957  (ΦΕΚ  

60/Α),  την παρ 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 /Α),  του άρθρου 3 του  

Ν.  4623/2019  (ΦΕΚ  134/Α΄)   β)  το  με  αρ.  πρωτ.  4210/6-3-  έγγραφο   της  Δ/νσης 

Τοπικής  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  &  Πρασίνου  του  Δήμου  για  τις  ανάγκες  

εξυπηρέτησης  των  αρδευτικών  δικτύων  του  Δήμου,  το  μήκος  του  αρδευτικού 

δικτύου  και  τις  εκτάσεις  που  αυτό  καλύπτει  και  γ)  την  με  αριθμό  οικ.  4210/27-3-

2020  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  Βεβαίωση  ύπαρξης  πιστώσεων  της  Δ/νσης 

Οικονομικών  του  Δήμου,   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  εφόσον  δεν 

υπάρχουν αγροφύλακες ως ακολούθως:

1.  Η  διανομή  των  αρδευτικών  υδάτων  και  η  φύλαξη  των  αρδευτικών  έργων,  για  

την άρδευση του έτους 2020   να γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. 

2.  Να  καθοριστεί  ως  χρόνος  έναρξης  της  αρδευτικής  περιόδου  κάθε  έτους  από  01η 

Απριλίου  και  ως χρόνο λήξης την 31η  Οκτωβρίου.  

3 .  Να  καθοριστούν  οι  Τομείς  Άρδευσης  και  ο  αριθμός  θέσεων  Υδρονομέων  ανά 

Τομέα και αρδευτικά δίκτυα.

4.  Η  αμοιβή  των  υδρονομέων  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  Ν.4354/2015  (ΦΕΚ 

176/Α:/16-12-2015.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Αντιδημάρχου,  μετά  από 

διαλογική  συζήτηση όπως  λεπτομερέστατα φαίνεται  στο  πρακτικό   και  αφού έλαβε 

υπόψη:

1. τις  διατάξεις   του  άρθρου 211 του Ν.  3584/07  (ΦΕΚ 143/Α)  ,  του  άρθρου 3  και  

4  του  Β.Δ  28.3/15.4.1957  (ΦΕΚ  60/Α),  την  παρ  5  του  άρθρου  58  του  Ν.  

3966/2011 (ΦΕΚ 118 /Α),  του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄)  

2. το  με  αρ.  πρωτ.  4210/6-3-  έγγραφο   της  Δ/νσης  Τοπικής  Οικονομίας, 

Ανάπτυξης  &  Πρασίνου  του  Δήμου  για  τις  ανάγκες  εξυπηρέτησης  των 
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αρδευτικών  δικτύων  του  Δήμου,  το  μήκος  του  αρδευτικού  δικτύου  και  τις  

εκτάσεις  που αυτό καλύπτει  και 

3. την  με  αριθμό  οικ.  4210/27-3-2020  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  Βεβαίωση  ύπαρξης 

πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Η  διανομή  των  αρδευτικών  υδάτων  και  η  φύλαξη  των  αρδευτικών  έργων,  για  

την άρδευση του έτους 2020   θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. 

2. Καθορίζει  ως  χρόνος  έναρξης  της  αρδευτικής  περιόδου  κάθε  έτους  από  01η 

Απριλίου  και  ως χρόνο λήξης την 31η  Οκτωβρίου.  

3. Καθορίζει  τους  Τομείς  Άρδευσης  και  τον  αριθμό  θέσεων  Υδρονομέων  ανά 

Τομέα και αρδευτικά δίκτυα,  όπως παρακάτω:

ΕΠΟΠΤΕΣ
1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1
Τομέας  1-Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε.  ΓΑΖΙΟΥ  (Καλεσών-

Φόδελε)
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

2

Τομέα2  -Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε.  ΤΥΛΙΣΟΥ  (Τυλίσου-

Μονής,  Καμαρίου,  Κεραμουτσίου,  Δαμάστας, 

Μαράθου,  Αηδονοχωρίου,  Αστυρακίου,  Γωνιών, 

Καμαριώτη)

2 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

3
Τομέας  3-Αρδευτικά  δίκτυα  Δ.Ε.  Κρουσώνα 

(Κρουσώνα, Σάρχου,  Κορφών, Λουτρακίου)
2 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

4. Η  αμοιβή  των  υδρονομέων  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  Ν.4354/2015  (ΦΕΚ 

176/Α:/16-12-2015.  

5. Για  την  αντιμετώπιση   της  δαπάνης  μισθοδοσίας  του  παραπάνω  προσωπικού 

έχει  προβλεφθεί  ανάλογη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

οικονομικού  έτους  2020,   σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  4210/13-3-2020  (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  βεβαίωση  της  Δ/ΝΣΗΣ  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου, 

και συγκεκριμένα:   

Α)  στον  Κ.Α.    25.6041   πίστωση  35.000,00  €  με  τίτλο   «Τακτικές  αποδοχές 

εκτάκτων υπαλλήλων» και 

Β)  στον  Κ.Α.  25.6054  πίστωση   6.500,00-  €   με  τίτλο   « Εργοδοτικές  εισφορές 

έκτακτων υπαλλήλων .  

ΑΔΑ: 6ΑΕΤΩΛΣ-Ζ14



Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2020

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα  Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΔΑ: 6ΑΕΤΩΛΣ-Ζ14
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