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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   154/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο 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. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
33506/29-05-2021 (Β’ 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-06-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011, προστέθηκαν στις 
εξαιρέσεις του ν.3812/2009 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”. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 
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η αμοιβή τους. Η επέκταση αυτής 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 αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων (ΦΕΚ 
60Α’), 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 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 φύλαξης των έργων θα ενεργείται δι’ ιδίων υδρονομικών οργάνων ή 
τας αρμοδιότητας τούτων θα ασκώσι προσθέτω οι αγροφύλακες.» 

Στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου υπάγονται τα αρδευτικά ύδατα της Τοπικής 
Κοινότητας Βαρικού τα οποία καλύπτουν αρδευόμενη έκταση 2.000 στρεμμάτων με 
αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5.000 μέτρων. 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει εάν για την εξασφάλιση της 
διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των σχετικών 
έργων υπάρχει ανάγκη να προσληφθούν ειδικά υδρονομικά όργανα, καθώς δεν γίνεται 
πλέον από τους αγροφύλακες.  

Ως χρόνος έναρξης τη αρδευτική περιόδου ορίζεται η 20η Ιουνίου 2021 και ως χρόνος 
λήξης η 20η Σεπτεμβρίου 2021, που μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα τις κατά 
περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ανέρχεται σε μία (1). 

Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.4024/2011.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής 

Μέριμνας 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων, για την άρδευση του έτους 2021 στην 
Τοπική Κοινότητα Βαρικού θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. 

Β. Καθορίζει: 

i. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 20η Ιουνίου 2021 και ως 
χρόνο λήξης την 20η Σεπτεμβρίου 2021, που μπορεί να αυξηθεί ή να 
μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

ii. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ανέρχεται σε μία (1) ως εξής: 
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α/α               Αρδευτικό Δίκτυο              Αριθμός θέσεων                Ιδιότητα 

 1              Τ.Κ. Βαρικού                             1                         Υδρονομέας 

iii. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.4024/2011. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 154/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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