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Ελληνική

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28, τ.κ. 32 005

Δίστομο 19.02.2019
Αριθ. Πρωτ.: 1238

πληροφορίες: Μορφία Καρβούνη
Τηλ: 22673-50106, fax: 22670-22063

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07,
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011,
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957,
4. την αρ. 14/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έναρξη και λήξη
αρδευτικής περιόδου 2019, θέσεις υδρονομέων κ.λ.π.»
5. την

αρ. 811/19962/13.02.2019 εγκριτική

απόφαση της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που
αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη
20.02.2019 έως και την Παρασκευή 1.03.2019 στο Γραφείο Προσωπικού στο
Δίστομο (υπεύθυνοι οι κ.

κα Καρβούνη και κ. Μπαντούνα), στο τοπικό γραφείο

Αράχωβας (κ. Κεφάλα τηλ. : 2267350205 ) και στο τοπικό γραφείο Αντίκυρας (κ.
Ντόσκα τηλ. :2267041474) τις ώρες 08:00 – 15:00.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 14/2019 απόφασή του, καθόρισε τον
αριθμό των θέσεων των υδρονομέων σε πέντε (5)
2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 14/2019 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από 1.04.2019 έως 30.09.2019
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3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23o έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν
αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης.» άρθρο 6 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Εξαιρούνται
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
δημοτολόγιο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.
δ )ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , ΑΜ
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των υποψηφίων, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα
διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999).
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών
κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά
τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο
αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
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δ.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή

επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή
των υδάτων.
9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην έδρα του Δήμου και

των

καταστημάτων των δημοτικών ενοτήτων Αράχωβας και Αντίκυρας.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 09:00-15:00.

Διεύθυνση : Δίστομο Βοιωτίας, 32 005, Τηλέφωνο :22673

50106 Φαξ :22670 22063
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
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