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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος μας στις προβλεπόμενες
διαδικασίες πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, με σκοπό τη διανομή των αρδευτικών υδάτων και
τη φύλαξη των αρδευτικών έργων του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες Απ. Παύλου, Βεργίνας και
Μακεδονίδος, απαιτείται ο καθορισμός της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2019, του
απαιτούμενου αριθμού των υδρονομέων που θα απασχοληθούν ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και
τα των αμοιβών αυτών (άρθ. 4 παρ. 1&2 Β.Δ. 28-3/15-4-1957 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθ. 211 ν. 3584/07).

Α) Η αρδευτική περίοδος προτείνεται να καθορισθεί συνολικά για όλες τις παραπάνω
Δημοτικές Ενότητες από 24/4/2019 έως 4/10/2019.

Β) Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός θέσεων υδρονομέων για τον Δήμο Βέροιας, με σχέση
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης έξι (6) ωρών ημερησίως, είναι
δεκατρείς (13) και ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:
1.- Για τη Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου, έξι (6), ως εξής:

 Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.

 Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.

 Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
2.- Για τη Δημοτική Ενότητα Βεργίνας, τέσσερις (4), ως εξής:

 Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.

 Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.

 Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.
3.- Για την Δημοτική ΕνότηταΜακεδονίδος, τρεις (3), ως εξής:

 Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.

 Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.

 Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση.


Τα υδρονομικά όργανα 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, ….», ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ, και η αμοιβή τους δεν βαρύνει το Δημόσιο
προϋπολογισμό αλλά τους ωφελούμενους που καταβάλουν το καθορισμένο τέλος άρδευσης.

Σύμφωνα με την από 28-3-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας, για την αμοιβή των υδρονομέων για το συνολικό διάστημα της απασχόλησής τους,
υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και στους
ΚΑ 25/6041.001 «Τακτικές αποδοχές» και 25/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού».



Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει:

1) Τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου έτους 2019 για τις Δημοτικές Ενότητες Απ. Παύλου,
Βεργίνας και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, από 24-4-2019 έως 4-10-2019 (5μήνες & 11
ημέρες).
2) Την διαπίστωση της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα και ειδικότερα την κάλυψη θέσεων υδρονομέων που θα απασχοληθούν
στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βέροιας, με σχέση Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (6 ωρών ημερησίως) για το παραπάνω χρονικό
διάστημα, ως εξής:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 3
ΔΙΑΒΑΤΟΥ 2

Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ & Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1

ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 2

ΣΥΚΙΑΣ 1
ΜΕΤΟΧΙΟΥ 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΔΑΣΚΙΟΥ 1

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 1
ΣΦΗΚΙΑΣ 1

3) Τον καθορισμό του τρόπου της αμοιβής τους {σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4354/2015(176/A)}.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


