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Αριθ. Απόφασης 15/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10ης /2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Γαύδου
Στη Γαύδο, σήμερα την 11η Απριλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
που συγκλήθηκε με την 321/07-04-2019 πρόσκληση της προέδρου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων
που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην ΚΑΡΑΒΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Θέμα 2ο : «Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου 2020. Θέση υδρονομικών
οργάνων».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού
από τα δεκατρία (13) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και τα
δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βογιατζής Βασίλειος
Γεωργακά Ευτυχία
Καλλινίκου Ευαγγελία
Κατράκη Μαρία
Λαμπάκης Ευστράτιος
Λαμπάκης Μιχαήλ
Λουγιάκης Νικόλαος
Μαραβελάκης Σταύρος
Μιχελαράκης Εμμαν.
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Μπικάκης Αναστάσιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Η

Δήμαρχος Μανωλία Στεφανάκη ήταν παρούσα

στη συνεδρίαση. Τα

πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο του ΔΣ Γεωργακά Ευτυχία.
Η πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Δήμαρχο να εισηγηθεί το δεύτερο θέμα
της ημερήσιας διάταξης περί: «Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου 2020. Θέση
υδρονομικών οργάνων» η οποία είπε τα εξής:
Σύμφωνα

με

το

άρθρο

211

του

ν.

3584/07

«Κώδικας

Κύρωσης

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίστηκαν τα εξής: «Η
πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, αποκλειστικώς, 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 των υδρονομέων άρδευσης δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, και ενεργείται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994.
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1β του ν. 3812/2009 ορίζεται ότι με
απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ μπορεί να προσδιορίζονται ειδικές
κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για το οποίο προβλέπονται ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
Αριθ.Πρωτ 14217/29.03.2010, σύμφωνα με την οποία –εκτός των άλλων- η
πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 2190/94, όπως ισχύουν και μέχρι 31.12.2010. Συνεπώς μέχρι την
31η/12/2010 οι διαδικασίες πρόσληψης των υδρονομέων εξακολουθούσαν να
γίνονται εκτός ΑΣΕΠ.
Από την 1/1/2011 οι προσλήψεις των υδρονομέων άρδευσης των ΟΤΑ
γίνονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94. Όμως, στις 14/5/2011
δημοσιεύτηκε

ο

Πειραματικών

Σχολείων,

οργάνωση

του

νόμος

3966/2011
Ίδρυση

Ινστιτούτου

"Θεσμικό

Ινστιτούτου

Τεχνολογίας

Πλαίσιο

των

Πρότυπων

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Υπολογιστών

και

Εκδόσεων

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", όπου με την παρ. 5 του άρθρου 58 του
νόμου αυτού, στις εξαιρέσεις του ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς
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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. Επισημαίνεται ότι 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.
Τέλος, προς εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών
υδάτων και προς διαφύλαξη των έργων, προσλαμβάνονται, όπου είναι αναγκαίο,
ειδικά όργανα, τα οποία είναι:
α. οι υδρονομείς και
β. οι επόπτες υδρονομέων. (άρθρο 3 παρ.1 Β.Δ 28.3/15.4.1957)
Επειδή το προσωπικό αυτό αποτελεί ειδική -από τη φύση και το είδος της
εργασίας του- κατηγορία προσωπικού, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των 24
μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 164/2004.(ΥΠΕΣ Αριθ. Πρωτ.30958/05.06.08).
Οι αρμοδιότητες του υδρονομέα είναι οι εξής:
 Θα έχει την επιμέλεια της επιτήρησης της κανονικής ροής των
αρδευτικών υδάτων και τη διανομή αυτών κατά τα κρατούντα έθιμα
και την καθιερωμένη σειρά άρδευσης. Σε περίπτωση λειψυδρίας θα
εφαρμοστεί το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα συνταχθεί από τις
Υπηρεσίες του Δήμο και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Θα έχει την ευθύνη της συλλογής και της διοχέτευσης των
αρδευτικών υδάτων.
 Θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της προστασίας των πάσης
φύσεως αρδευτικών έργων και την επιμέλεια την καλής συντήρησής
τους.
 Θα έχει την επιμέλεια της παροχής και του διαχωρισμού των
παροχών των αρδευτικών υδάτων.
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 Θα έχει γενικά τον έλεγχο, τη φύλαξη και τη νόμιμη διανομή των
αρδευτικών υδάτων, την καταγραφή και τη δίωξη των παραβατών.
Προτείνω λοιπόν
Α) Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων,
για το έτος 2020, θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. Η εργασία αυτή
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ούτε
μπορούν να ανατεθούν σε αγροφύλακα.
Β) να προβούµε στον καθορισµό της αρδευτικής περιόδου από 01/05/2020 έως
και 31/12/2020. Το διάστηµα αυτό προκύπτει από τα δεδοµένα περιορισμένων
βροχοπτώσεων στο νησί, οι οποίες ξεκινούν τέλη Δεκέμβρη και διαρκούν για
µικρό χρονικό διάστηµα. Η άρδευση στον δήμο Γαύδου είναι υπηρεσία υψίστης
ζωτικής σημασίας όλο το χρόνο, αφού η άρδευση στο νησί μας δεν εξυπηρετεί
μόνο τις καλλιέργειες αλλά και την κτηνοτροφία του νησιού καθώς και τα ζώα
ποτίζονται με διανομή, σε όλο το νησί. Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων της
Γαύδου είναι η κτηνοτροφία, στο νησί δεν υπάρχουν φυσικές λίμνες ώστε να μην
είναι απαραίτητη η κτηνοτροφική άρδευση ενώ το διάστημα των βροχοπτώσεων
δεν είναι αρκετό για αποθηκευτεί σημαντική ποσότητα νερού στις παλιές µικρές
οµβριοδεξαµενές από τις οποίες ποτίζονται τα ζώα. Οι ομβροδεξαμενές αυτές
µπορούν να συντηρήσουν τις κτηνοτροφικές µονάδες µόνο για δυο-τρεις µήνες
µετά την παύση των βροχοπτώσεων.
Γ) την πρόσληψη ενός υδρονοµέα άρδευσης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη των αναγκών στο ∆ήµο µας. Η κάλυψη
της ανάγκης αυτής αντιστοιχεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2020
στον ΚΑ: 25-6041.001 7.200,00€ (τακτικές αποδοχές) και στον ΚΑ: 256054.001 2.000,00€ (εργοδοτικές εισφορές). Η αμοιβή των υδρονομέων έτους
2020 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 2/13917/0022/17-22012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414Β) με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού
με σχέση ΙΔΟΧ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Η επιλογή του υδρονομέα θα γίνει
από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου μετά την έγκριση της απόφασης αυτής από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 ή
εάν αρκούν οι υφιστάμενοι αγροφύλακες.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου και έλαβε υπόψη του:
1) το άρθρο 211 του Ν. 3584/07
2) το άρθρο 3 και 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
3) την παρ 5 του άρθρου 58 του ν., 3966/2011
4)Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Γαύδου
5) το μήκος του αρδευτικού δικτύου και τις εκτάσεις που αυτό καλύπτει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για
το έτος 2020, θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. Η εργασία αυτή δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ούτε μπορούν
να ανατεθούν σε αγροφύλακα.
Β)Τον καθορισµό διαστήµατος αρδευτικής περιόδου για τον ∆ήµο Γαύδου από
01/05/2020 έως και 31/12/2020.
Γ) την πρόσληψη ενός υδρονοµέα άρδευσης, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας οκτώ µηνών για την κάλυψη των αναγκών στο ∆ήµο µας, καθώς και
τις αρμοδιότητές του όπως αναφέρονται παραπάνω. Η επιλογή του υδρονομέα
αν υπάρχουν θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου μετά την έγκριση της
απόφασης

αυτής

από

την

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση

Κρήτης.

Η κάλυψη της ανάγκης αυτής αντιστοιχεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
έτους 2020 στον ΚΑ: 25-6041.001 7.200,00€ Τακτικές αποδοχές και στον ΚΑ:
25-6054.001 2.000,00€ Εργοδοτικές εισφορές.
Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Γαύδου για τις παραπέρα απαιτούμενες ενέργειες.

5

ΑΔΑ: ΨΝΜΥΩ9Κ-ΛΡ5
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15η/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η παρούσα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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