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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.03.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.03.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :3103/07-04-2020 

Λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων 

υδρονομέων και τομέα για κάθε θέση. 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 2674/23-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 4ο 

Λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων 

υδρονομέων και τομέα για κάθε θέση. 
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Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2640/20-03-

2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου, στην οποία 

αναφέρονται τα παρακάτω : 

**************************** 

                                                                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

            ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

  

 

 

Ζαγορά,     20-03-2020 

                Αριθ.Πρωτ.:2640 

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 

Ταχ. Κωδ.      : 370 01 

Πληροφορίες : Κοντογιώργος Απόστολος  

Τηλέφωνο      : 2426.350.109 

Fax                  : 2426.0.23.560 

 

                        ΠΡΟΣ:  

1. Δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου 

κ.  Παναγιώτη Κουτσάφτη 

                                                          

2. Πρόεδρο Δ.Σ. Ζαγοράς-Μουρεσίου                                                                             

κ. Χιώτη Δημήτριο                       

                               

                         ΚΟΙΝ:                                                                                                                                   

 Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι  

    1. κ. Βασταρδής Κων/νος  

    2. κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος     

    3. κ. Μαργαρίτης Κων/νος           

 

   

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού της αρδευτικής περιόδου για το 

έτος 2020, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών 

υδρονομέων και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση». 

Σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν.3584/07 (ΚΚΔΚΥ) 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 εν λόγω 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. Επομένως, δεν 

απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ στις οικίες υπηρεσίες των 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001881_S0000009310
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Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για χορήγηση της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει. 

Με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όμως καταργήθηκε κάθε διάταξη με την 

οποία παρεχόταν δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου εκτός των 

κριτηρίων και της διαδικασίας του Ν.2190/94 όπως ισχύει, με εξαιρέσεις στις οποίες 

δεν περιλαμβάνονταν οι υδρονομείς άρδευσης. 

Ακολούθως όμως με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 

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 από 28.3/15.4.1957 Β.Δ.«Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» 

(ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει, 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. 

Τέλος, έπειτα και από την ισχύ της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, η 

οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1α του άρθρου 41του Ν.4325/2015, η πρόσληψη 

των υδρονομέων άρδευσης στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ εξακολουθεί να διέπεται 

αποκλειστικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007: «ΚΚΔΚΥ», ήτοι 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 και αποσαφηνίστηκε ότι  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.  

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2  του Β.Δ/τος   

28.3/15.4.1957 πρέπει να καθορίζει με απόφαση του : 

1. Τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, 

2. Τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων,  

3. Τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, 

4. Την αμοιβή του κάθε οργάνου. 

Όσον αφορά στην αμοιβή των υδρονομέων, αυτή καθορίζεται πλέον από τις 

ρυθμίσεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄), στο πεδίο εφαρμογής του οποίου 

εντάσσεται και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οπότε και οι 

Υδρονομείς.  

Επιπλέον, το ως άνω προσωπικό λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας του 

μπορεί να χαρακτηριστεί, ανάλογα με τον χρόνο της απασχόλησής του, ως 

προσωπικό μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000005766
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/65051_sxedio_nomoy.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/65051_sxedio_nomoy.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000005766
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000001921
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Επισημαίνεται ότι, η πρόσληψη και απασχόληση υδρονομέων άρδευσης στους 

δήμους για χρονικό διάστημα εκτός της ορισθείσας αρδευτικής περιόδου δεν είναι 

νόμιμη. 

Κατόπιν των ανωτέρω 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 δεδομένου ότι η υπηρεσία Αγροφυλακής καταργήθηκε.  

Όπως γνωρίζετε στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου υπάγονται τα αρδευτικά ύδατα της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς και των 

Τοπικών Κοινοτήτων Τσαγκαράδας, Μουρεσίου, Μακρυρράχης, Ανηλίου, Πουρίου, 

Αγίου Δημητρίου, Κισσού και Ξουριχτίου, τα οποία καλύπτουν αρδευόμενη έκταση 

περίπου 5.000 στρεμμάτων με αρδευτικό δίκτυο μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων. 

Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσει με απόφασή του : 

1. Τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, που προτείνεται να 

είναι 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου. 

2. Τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, που 

προτείνεται να είναι δεκατέσσερις (14) εργαζόμενοι, όπως και κατά την 

αρδευτική περίοδο του 2019, με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της δουλειάς 

και γνώση της κάθε περιοχής και των καλλιεργούμενων εκτάσεων. 

3. Τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση. 

4. Την αμοιβή των υδρονομέων. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται για το έτος 2020, τα παρακάτω : 

Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την 

άρδευση του έτους 2020, θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. 

1. Ως χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου  να ορίζεται  η 1η Μαΐου και ως χρόνος 

λήξης της η 30η Σεπτεμβρίου. 

2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται  σε δεκατέσσερις (14), (όπως και 

κατά την αρδευτική περίοδο 2019), ως εξής : 

Α/Α Ονομασία Αρδευτικού δικτύου Αριθμός 

θέσεων 

Ιδιότητα Υδρονομέων          (επόπτης ή 

υδρονομέας)  

1 Μια θέση για την περιοχή 
Γαλανόπετρα, Μποστάνια, Προφ. 
Ηλίας (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες  

2 Μια θέση για την περιοχή Σφαγεία 

- Παρδαλού, Σωτήρος, (Δ.Κ. 

Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 
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3 Μια θέση για την περιοχή Ίταμος, 

Μέγα Ρέμα, Χριστοδουλέικα,  

Μυλαύλακος Περαχώρας, 

Κατούνη (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

4 Μια θέση για την περιοχή Παναγία 

Ράσοβα (Δ.Κ. Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

5 Μια θέση για την περιοχή 

Καθρέπτης Γούρνες, Μούσγα 

Μεταμόρφωσης (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

6 Μια θέση για την περιοχή Άγιος 

Γεώργιος  (Δ.Κ. Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

7 Μια θέση για την περιοχή 

Λαγωνίκα (Τ.Κ. Πουρίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

8 Μια θέση για την περιοχή Πηγή 

Χιώτη (Τ.Κ. Πουρίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

9 Μια θέση για την περιοχή 

Καράβωμα, Καβούρια και κάτω 

Αυλάκι (Τ.Κ. Μακρυράχης) 

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

10 Μια θέση υδρονομέων για τις 

παρακάτω περιοχές : Καράβωμα, 

Παλιόλακες, Σταυρός και Πλάκα   

(Τ.Κ. Ανηλίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

11 Μια θέση για την περιοχή  

Τύμπανου κ. Βουνίσιο (Τ.Κ. 

Κισσού)  

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 
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12 Μια θέση για την περιοχή  Μάνα   

(Τ.Κ. Μούρεσι)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

13 Μια θέση για την περιοχή  

Μουρμπυλήθρα (Τ.Κ. Αγίου 

Δημητρίου )  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

14 Μια θέση για την περιοχή  Άγιο 

Κωνσταντίνο - Άγιο Δημήτριο  

(Τ.Κ. Ξουριχτίου )  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 
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3. Δίνεται η  δυνατότητα στο Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου, με απόφασή του, να 

μετακινήσει την αρδευτική περίοδο αναλόγως των καιρικών συνθηκών.  

4. Οι υδρονομείς θα είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των αυλάκων. 

Β. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, οικονομικού 

έτους 2020, εγκριθέντα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165/15426/03-02-2020 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «περί 

έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για 

την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού ως εξής : 

25. Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης 

- Στον Κ.Α. 25/6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο 

«τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» το ποσό των 48.000,00 € και 

- Στον Κ.Α.25/6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο 

«εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» το ποσό των 10.000,00 € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Ο Αντιδήμαρχος 

Κοντογιώργος Απόστολος 

                                         ************************ 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Σαμαρά Μαρία, δήλωσε, εγγράφως, 

τα παρακάτω : 

************************ 

Θέμα 4ον 
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Καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020, χρόνος έναρξης και λήξης και 

αριθμός θέσεων υδρονομέων για κάθε τομέα. 

Eχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και εισηγήσεις : 

 Όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων προτείνουμε να είναι 15 εργαζόμενοι 

προσθέτοντας μια ακόμη θέση για την περιοχή Άθωνας της Τοπικής 

Κοινότητας Τσαγκαράδας και  

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όσον αφορά τη γνώση και την εμπειρία 

της κάθε περιοχής και των καλλιεργούμενων εκτάσεων για τη κάθε θέση σε 

όλους τους τομείς. 

*********************** 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, δήλωσε  ότι συμφωνεί με την πρόταση της επικεφαλής της 

μείζονος μειοψηφίας, κ. Σαμαρά Μαρίας, σχετικά με την πρόσληψη ενός ακόμη 

υδρονομέα στην Κοινότητα Τσαγκαράδας. 

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την πρόταση της κ. Σαμαρά, για πρόσληψη ενός ακόμη υδρονομέα για 

την περιοχή Αθωνας της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας . 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. 

Υπέρ της εισήγησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργου 

Απόστολου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την πρόταση της επικεφαλής της μείζονος 

μειοψηφίας Δημοτικής Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας, ψήφισαν όλοι οι παρόντες  

Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. 

Σουλδάτος Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής 

Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Γραμματέας 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. 

Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος 

Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, κ. 

Καλαφάτης Αριστείδης, κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. 

Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/07, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957, 

 Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011,  
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 Το μήκος του αρδευτικού δικτύου και τις εκτάσεις που αυτό καλύπτει 

 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2640/20-03-2020  εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ.Ε. 

Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου   

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την 

άρδευση του έτους 2020, θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου. 

Β. Καθορίζει, τα παρακάτω : 

1. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης της 

την 30η Σεπτεμβρίου. 

2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε δεκαπέντε (15), ως εξής : 

 

Α/Α Ονομασία Αρδευτικού δικτύου Αριθμός 

θέσεων 

Ιδιότητα Υδρονομέων          (επόπτης ή 

υδρονομέας)  

1 Μια θέση για την περιοχή 
Γαλανόπετρα, Μποστάνια, Προφ. 
Ηλίας (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες  

2 Μια θέση για την περιοχή Σφαγεία 

- Παρδαλού, Σωτήρος, (Δ.Κ. 

Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

3 Μια θέση για την περιοχή Ίταμος, 

Μέγα Ρέμα, Χριστοδουλέικα,  

Μυλαύλακος Περαχώρας, 

Κατούνη (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

4 Μια θέση για την περιοχή Παναγία 

Ράσοβα (Δ.Κ. Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 
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5 Μια θέση για την περιοχή 

Καθρέπτης Γούρνες, Μούσγα 

Μεταμόρφωσης (Δ.Κ. Ζαγοράς)  

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

6 Μια θέση για την περιοχή Άγιος 

Γεώργιος  (Δ.Κ. Ζαγοράς) 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

7 Μια θέση για την περιοχή 

Λαγωνίκα (Τ.Κ. Πουρίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

8 Μια θέση για την περιοχή Πηγή 

Χιώτη (Τ.Κ. Πουρίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

9 Μια θέση για την περιοχή 

Καράβωμα, Καβούρια και κάτω 

Αυλάκι (Τ.Κ. Μακρυράχης) 

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

10 Μια θέση υδρονομέων για τις 

παρακάτω περιοχές : Καράβωμα, 

Παλιόλακες, Σταυρός και Πλάκα   

(Τ.Κ. Ανηλίου)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

11 Μια θέση για την περιοχή  

Τύμπανου κ. Βουνίσιο (Τ.Κ. 

Κισσού)  

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

12 Μια θέση για την περιοχή  Μάνα   

(Τ.Κ. Μούρεσι)  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

13 Μια θέση για την περιοχή  

Μουρμπυλήθρα (Τ.Κ. Αγίου 

Δημητρίου )  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

14 Μια θέση για την περιοχή  Άγιο 1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 
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Κωνσταντίνο - Άγιο Δημήτριο  

(Τ.Κ. Ξουριχτίου )  

 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 

15 Μια θέση για την περιοχή  Άθωνα   

(Τ.Κ. Τσαγκαράδας )  

 

1 Ένας Υδρονομέας ΥΕ Μερικής 

Απασχόλησης 6 ωρών/ημέρα, 

συνολικού ποσού 585,00 €/μήνα, με 

διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες 
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3. Δίδει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου, με απόφασή του, να 

μετακινήσει την αρδευτική περίοδο αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών που θα 

επικρατούν, της επάρκειας των υδάτων για άρδευση και των καλλιεργητικών αναγκών.  

4. Οι υδρονομείς θα είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των αυλάκων. 

5. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 43.875,00 

ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 25/6041.01 για «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

και του Κ.Α.25/6054.01 για «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 07.04.2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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