
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28
η
) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 6/24.4.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Αναστάσιος Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Παπούλιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Δημητριάδης Χρήστος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Κανταράς Κανταράς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Γκλάβας  Γεώργιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 

Αριθμός θέματος : 1
ο 
 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2017 (Β.Δ. 

28.3/15-4-1957)  

Αριθμός Απόφασης : 127  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος  

ανέφερε τα εξής: «Με το άρθρο 211 του ν. 3584/07 επανήλθαν οι διατάξεις του 

από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 
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Α'), για την  πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α.. Συγκεκριμένα με το άρθρο 211 

του ν. 3854/07 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 του 

προσωπικού του παρόντος άρθρου 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».  

Στις 14/5/2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3966/2011. Με την παραγράφο 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, 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 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) 

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) 

Eπειδή 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) 

Αγρονομικό Συμβούλιο και Αγρονόμος  

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 4 του β.δ./τος της 28.3/15.4.1957 αρμοδιότητα 

του Αγρονομικού Συμβουλίου για έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία αποφασίζει την πρόσληψη υδρονομέων καθώς και τον καθορισμό του χρόνου έναρξης 

και λήξης της αρδευτικής περιόδου, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων και του τομέα για 

τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, έχει πλέον μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο ως έλεγχος νομιμότητας της απόφασης αυτής, στο πλαίσιο 

της κρατικής εποπτείας επί των πράξεων των Ο.Τ.Α. και, ως τέτοιος, δεν αποτελεί προϋπόθεση 

του κύρους ή της νομιμότητας των αντίστοιχων αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την 

εποπτεία που ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των υδρονομέων, βάσει των άρθρων 224 και 225 

του ν.3852/2010. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 27/2016) 
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Παράλειψη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ασκήσει την σχετική 

αρμοδιότητά του, και μάλιστα παρότι οι σχετικές αποφάσεις απεστάλησαν σε αυτόν, δεν 

καθιστούν πλημμελή την προκείμενη διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 

Πράξη 27/2016) 

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του β.δ./τος της 28.3/15.4.1957 αρμοδιότητα του «αγρονόμου» 

να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης και να προβεί στο διορισμό των 

υδρονομέων, έχει προφανώς καταργηθεί, αφού, σε αντίθεση με τα ισχύοντα κατά το χρόνο 

θέσπισης του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος, όπου «τα εν τω αγρονομείω υπηρετούντα 

υδρονομικά όργανα (…) υπάγονται υπό την διοίκησιν του αγρονόμου» (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 

αυτού), πλέον κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, οι υδρονομείς είναι υπάλληλοι των Δήμων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διορίζονται με απόφαση του 

αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α.(Δημάρχου). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 

27/2016) 

Αμοιβή των υδρονομέων άρδευσης  

Οι υδρονομείς άρδευσης ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα πρέπει να 

υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου (άρθρα 7 – 35 του Ν.4354/2015) με την 

οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

Το ως άνω προσωπικό λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας του θα πρέπει να 

χαρακτηριστεί κατά την άποψη του ΥΠ.ΟΙΚ. ως προσωπικό μερικής ή πλήρους 

απασχόλησης ανάλογα με τον χρόνο της απασχόλησής του. (υπ' 

αριθ.πρωτ.2/44244/0022/28.06.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών). 

 

Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζονται τα εξής: «Εάν 

αποφασισθή η πρόσληψις υδρονομέων ή και εποπτών υδρονομέων, αι τοπικαί επιτροπαί 

αρδεύσεως, τα δημοτικά ή τα κοινοτικά συμβούλια και αι λοιπαί κατά την προηγουμένην 

παράγραφον διοικήσεις ορίζουσι τον χρόνον της ενάρξεως και της λήξεως της αρδευτικής 

περιόδου, τον αριθμόν των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα δι'όν 

προορίζεται εκάστη θέσις. Περαιτέρω με την περίπτωση β του άρθρου 5 του Β.Δ 

28.3/15.4.1957, επιδόματα ή άλλες παροχές δε χορηγούνται σε αυτά τα όργανα. 

Από τις 14/5/2011 και έπειτα ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

 

Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 

33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 211 του 

 Ν.3584/07. 
 

Με την παρ 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 συμπληρώθηκε η παράγραφος 20α του 

άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 

4325/2015 και αποσαφηνίστηκε ότι  δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 

(Α' 280), της πρόσληψης  των υδρονομέων άδρευσης.  

01. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων, το 

χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή 

εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε 

οργάνου. Έχει ληφθεί για το θέμα αυτό η αριθ. 87/21.03.2017 Απόφαση του Δημοτ. 

Συμβουλίου.  

(άρθρο 4 παρ.1&2Β.Δ 28.3/15.4.1957) 

02. Έλεγχος νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 27/2016). Εκδόθηκε η αριθ.πρωτ.8779/25.04.2017 απόφαση του 
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Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί νομιμότητας 

της αριθ.87/2017 του Δημ. Συμβουλίου Πολυγύρου.  

03. Πρόσκληση Δημάρχου για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων (άρθρο 7 παρ.2αΒ.Δ 

28.3/15.4.1957) (για υδρονομείς η διάρκεια της υπηρεσίας των οποίων υπερβαίνει τους πέντε 

μήνες καθ' έκαστον έτος.) 

04. Δημοσίευση της πρόσκλησης, με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. Αποδεικτικό 

τοιχοκόλλησης (άρθρο 7 παρ.2α Β.Δ 28.3/15.4.1957) 

05. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των υδρονομέων (άρθρο 7 παρ.1 

Β.Δ 28.3/15.4.1957) 

06.Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης εκλογής από τον αγρονόμο (άρθρο 8 παρ.1Β.Δ 

28.3/15.4.1957) - Καταργήθηκε από τη στιγμή που  οι υδρονομείς είναι υπάλληλοι των Δήμων  

και διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του οικείου 

Ο.Τ.Α.(Δημάρχου). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 27/2016) 

07. Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη των υδρονομέων (άρθρο 170 ν. 3584/07) 

08. Αποστέλλεται έγγραφο ανακοίνωσης διορισμού προς τον επιτυχόντα (παρ 2 άρθρο 170 

του Ν. 3584/07) 

09. Υπογράφεται Βεβαίωση ανάληψης της υπηρεσίας -πρωτόκολλο τοποθέτησης του 

υπαλλήλου η οποία επέχει και θέση σύμβασης. (παρ 6 άρθρο 170 του Ν. 3584/07) 

Σύμφωνα με την αριθ. 87/21.03.2017 Απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι 

θέσεις των υδρονομέων άρδευσης για την υδρονομική περίοδο από 01.05.2017 έως 30.11.2017 

ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής: 

Δ.Ε. Ανθεμούντα: πρόσληψη τεσσάρων (4) υδρονομέων με 7μηνη σύμβαση.  

Δ.Ε. Ζερβοχωρίων: πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων με 7μηνη σύμβαση και δύο (2) με 

πεντάμηνη σύμβαση. 

Δ.Ε.Ορμύλιας: πρόσληψη εννέα (9) υδρονομέων με 7μηνη σύμβαση και έναν (1) με πεντάμηνη 

σύμβαση. 

Δ.Ε. Πολυγύρου: πρόσληψη πέντε (5) υδρονομέων με 7μημη σύμβαση. 

Υποβλήθηκαν συνολικά τριάντα τρεις (33) αιτήσεις για την κάλυψη είκοσι οκτώ θέσεων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε τα ονόματα των προτεινόμενων προς επιλογή εποχικών 

υδρονομέων ανά δημοτική ενότητα, όπου συνεκτιμήθηκε η εμπειρία και η γνώση των τοπικών 

πραγμάτων από τους αιτούντες, και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

Συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητή και επιλέγει τους παρακάτω εποχικούς υδρονομείς 

ανά Δημοτική Ενότητα: 

 

Για την Δ.Ε. Ανθεμούντα με 7μηνη σύμβαση: 

1)Βλάχος Νικόλαος του Γεωργίου, 
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2)Μπαραχάνου Ειρήνη του Δημητρίου,  

3)Κοτζαρής Ιωάννης του Νικολάου  

4)Πλουμής Ζαφείριος του Εμμανουήλ.  

 

 

Για τη Δ.Ε.Ζερβοχωρίων με 7μημη σύμβαση: 

 1)Κυργιώτης Αναστάσιος του Δημητρίου,  

2)Λαζαρίδης Αθανάσιος του Σπυρίδωνα,  

3)Μπάκας Αθανάσιος του Γεωργίου, 

4)Ξεφτέρης Αθανάσιος του Αναστασίου,  

5)Παλιούρας Αναστάσιος του Αστερίου,  

6)Τσολάκη Αλεξάνδρα του Δημητρίου και  

7)Φάκκας Βασίλειος του Γρηγορίου.  

Με 5μηνη σύμβαση:  

1) Λέκκου Αικατερίνη του Παναγιώτη και  

2)Νίνος Βασίλειος του Δημητρίου. 

 

Για τη Δ.Ε.Ορμύλιας με 7μηνη σύμβαση:  

1)Αποστολίδης Ιωάννης του Ιωακείμ,  

2)Γάκης Βασίλειος του Κων/νου,  

3)Γιοματάρης Δημητριος του Γεωργίου,  

4)Θαλασσάς Αναστάσιος του Ιωακείμ,  

5)Ιγνάτογλου Βασίλειος του Συμεών,  

6)Κυρομίτης Γεώργιος του Ιωάννη,  

7) Στεργιούδης Δημήτριος του Νικολάου,  

8)Πατσιούρα Ελένη του Γεωργίου και  

9)Τσιπέλης Λεμονής του Παύλου.  

Με 5μηνη σύμβαση: Μαυρίδης Ηλίας του Λεωνίδα. 

 

 

Για τη Δ.Ε.Πολυγύρου με 7μηνη σύμβαση:  

1)Ασανιώτης Γεώργιος τουΣτυλιανού,  

2)Κρασσάς Βασίλειος του Νικολάου,  

3)Σιδέρης Γεώργιος του Ιωάννη,  

4)Σπυρίδης Διονύσιος του Αποστόλου και  

5)Τάσιος Γεώργιος του Αθανασίου. 
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Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Αναστάσιος Κανταράς, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, 

Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 127/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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