
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   195/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέα. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 13:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη  Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), 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. 41332/02-07-2021 (Β’ 2879), ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 10437/07-07-2021 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει 
ως εξής:  

«Με την αριθμ. πρωτ. 9849/29-6-2021 πρόσκληση του Δημάρχου κλήθηκαν να 
υποβάλλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση του υδρονομέα στην Τοπική 
Κοινότητα Βαρικού που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την 154/2021 απόφασή της. 

Η πρόσκληση του Δημάρχου δημοσιοποιήθηκε με τοιχοκόλληση της στο Δημοτικό 
Κατάστημα και στην Τοπική Κοινότητα Βαρικού. 

Υποβλήθηκε μία (1) αίτηση που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην 
πρόσκληση του Δημάρχου. 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την αίτηση που υποβλήθηκε 
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2. Τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υδρονομέας (άρθρο 6 Β.Δ 28.3/15.4/1957) 
3. Τα καθήκοντα που καλείται να εκπληρώσει (άρθρο 12 Β.Δ 28.3/15.4.1957) 

Προτείνεται η πρόσληψη στη θέση του υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βαρικού του 
κ. Ντένα Δημήτριο του Ιωάννη. 

Το θέμα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως επείγον γιατί η αρδευτική περίοδος 
σύμφωνα με την αριθμ. 154/2021 απόφαση της Ο.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει στις 
20/06/2021 και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές στην περιοχή 
(έντονη ζέστη και καύσωνας) επιβάλουν άμεσα την πρόσληψη του υδρονομέα στο 
αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Βαρικού για τη σωστή διαχείριση και διανομή των 
αρδευτικών υδάτων στην περιοχή.» 

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 και Διοικητικής 

Μέριμνας Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον ορισμό στην θέση του υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βαρικού, 
τον κ. ΝΤΕΝΑ Δημήτριου του Ιωάννη 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 195/2021 
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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