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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Τ∆ΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ 

ΔΙΚΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ  του άρκρο 211 του Ν.3584/07 όπωσ ιςχφει 

2. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 38 του Ν.4795/2021 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957  

4. Σθν αρ. 91/2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

    Όποιον ενδιαφζρεται  να προςλθφκεί ωσ υδρονομζασ για τα αρδευτικά δίκτυα τθσ 

Δημοτικήσ Κοινότητασ Μαραθοκάμπου , να υποβάλλει Αίτθςθ και δικαιολογθτικά µε τουσ 

όρουσ και τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται παρακάτω: 

1. Αριθµόσ θζςεων 

Η Οικονομικι Επιτροπι µε τθν υπ’ αρικµόν 91/2022 (ΑΔΑ: Ψ27Η46ΜΦΟ8-ΘΦΦ) 

απόφαςι τθσ, ενζκρινε τθν πρόςλθψθ ενόσ υδρονομζα, για τα αρδευτικά δίκτυα τθσ 

Δημοτικήσ Κοινότητασ  Μαραθοκάμπου, με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ, ζωσ 31/10/2022.   

2. Απαιτοφµενα ∆ικαιολογητικά 

Τποβάλλεται Αίτθςθ 

τθν αίτθςθ που υποβάλλεται για τον διοριςµό επιςυνάπτονται: 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ι γζννθςθσ 

4. Απολυτιριο Δθμοτικοφ ι Σριτάξιου Γυμναςίου 

5. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ 

6. ΑΦΜ 
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7. Αρικμό Μθτρϊου ΙΚΑ 

8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Σράπεηασ 

3. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων 

                   Σα υδρονοµικά όργανα κα επιλεγοφν από το ∆θµοτικό  υµβοφλιο. 

4. Αναδιοριςµόσ 

                   Σα υδρονοµικά όργανα διορίηονται µόνο για τθν χρονικι διάρκεια τθσ  αρδευτικισ περιόδου, 

όπωσ αυτι ορίςτθκε παραπάνω. 

5. Καθήκοντα Τδρονοµζων 

α. Η επιτιρθςθ τθσ κανονικισ ροισ των αρδευτικϊν υδάτων και θ διανοµι  αυτϊν κατά 

τον ιςχφοντα κανονιςµό αρδεφςεωσ (ι κατά τα κρατοφντα ζκιµα και τθν κακιερωµζνθ 

ςειρά αρδεφςεωσ, εάν δεν υπάρχει κανονιςµόσ). 

β. Η επιµζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχετεφςεωσ των αρδευτικϊν υδάτων  και θ 

επιτιρθςθ τθσ ροισ αυτϊν ςτουσ αρδευτικοφσ αφλακασ, µζχρι τθσ, εισ ζκαςτο αρδευόµενο 

κτιµα, εκχφςεϊσ τουσ. 

γ. Η φφλαξθ και θ προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και θ επιµζλεια τθσ 

καλισ ςυντιρθςισ τουσ. 

δ. Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρµογισ των υπό των αρµοδίων αρχϊν ι ςυµβουλίων ι επιτροπϊν 

εκδιδοµζνων διατάξεων, που αφοροφν τθν διανοµι των αρδευτικϊν υδάτων ι τθν 

εκτζλεςθ ι ςυντιρθςθ αρδευτικϊν ζργων ι τθν κακαριότθτα και υγιεινι των υδάτων. 

ε. Η βεβαίωςθ και θ καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικθµάτων. 

ςτ. Η άµεςοσ γνωςτοποίθςθ εισ τα αρµόδια όργανα παντόσ αγροτικοφ αδικιµατοσ, το οποίο 

υπζπεςε ςτθν αντίλθψι τουσ. 

η. (κατά το Β∆ 28.3/1957) «Η φφλαξισ των παρά τασ όχκασ των αυλάκων ι εισ 

µικράν από τοφτων απόςταςθ κειµζνων αγροτικϊν κτθµάτων, διά κζκτθνται αρµοδιότθτασ 

και υπζχουν ευκφνεσ ωσ «και τα άλλα αρµόδια όργανα». 

6. ∆ηµοςίευςη Πρόςκληςησ 

Η πρόςκλθςθ κα δθµοςιευκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Δυτικισ άμου , 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Κοινότθτασ  Μαρακοκάμπου και ςτο site ∆ιµου.  

7. Κατάθεςη δικαιολογητικών  -  Πληροφόρηςη ενδιαφεροµζνων 

Οι ενδιαφερόµενοι µποροφν να καταθζςουν τισ αιτήςεισ τουσ από την Παραςκευή  

17/6/2022 ζωσ και την Δ ε υ τ ζ ρ α  2 0 / 6 / 2 0 2 1  ςτο Σμήμα Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

του Δήμου Δυτικήσ άμου. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ  

         ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  
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