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Προς : Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 127/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε η αρδευτική
περίοδος έτους 2018 για τις Δημοτικές Ενότητες Απ. Παύλου, Βεργίνας και Μακεδονίδος από 7-52018 έως 11-9-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 & 2 του ΒΔ 28-3/15-4-1957 σε
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 211 του ν. 3584/2007.
Λόγω αναγκαιότητας επιμήκυνσης της αρδευτικής περιόδου για την πλήρη κάλυψη των
αναγκών άρδευσης στις ως άνω Δημοτικές Ενότητες, προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου για όλες τις
παραπάνω Δημ. Ενότητες από 20/4/2018 έως 30/9/2018 και την πρόσληψη του ιδίου αριθμού (13)
υδρονομέων για το παραπάνω χρονικό διάστημα με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Μερικής Απασχόλησης και ειδικότερα για 6 ώρες ημερησίως. Η πρόσληψη των ως άνω
υδρονομέων με σχέση ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης αφενός δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διανομή
των αρδευτικών υδάτων και αφετέρου κρίνεται επιβεβλημένη για την επάρκεια των πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την
τροποποίηση της αριθ. 127/2018 απόφασής του, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«Α) Καθορίζει την αρδευτική περίοδο έτους 2018 για τις Δημοτικές Ενότητες Απ. Παύλου,
Βεργίνας και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, από 20-4-2018 έως 30-9-2018.
Β) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα και ειδικότερα την κάλυψη θέσεων υδρονομέων που θα απασχοληθούν
στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, με σχέση Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (6 ωρών ημερησίως) για το παραπάνω χρονικό
διάστημα (5μήνες και 11 ημέρες), ως εξής:
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Γ) Οι ως άνω υδρονομείς θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015(176/A)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ, ….».
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