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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΙΖΦΖ ΤΓΡΟΛΟΚΔΧΛ ΑΡΓΔΤΖ  

ΚΔ  ΤΛΑΦΖ  

ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΥΡΟΛΟΤ 

 
Ο Ππόεδπορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Θέπμηρ έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1069/80 πεξί ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο από 28.3/15.4.1957 Β.Γ. «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ 

Αξδεπηηθώλ Τδάησλ» (ΦΔΘ 60 Α'), όπσο ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  211 Λ.3584/07 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε πξόζιεςε ηνπο 

δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΘ 280 Α'), όπσο ηζρύεη, 

θαη ελεξγείηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λόκνπ 3966/2011 όπνπ ζηηο 

εμαηξέζεηο ηνπ λ. 3812/2009  πξνζηίζεληαη θαη νη πδξνλνκείο άξδεπζεο 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 11/30-01-2018 (ΑΓΑ ΦΧΚΘΟΙΕΙ-ΡΧ2) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

6. Σελ κε αξηζκό 9598/16-02-2018 εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΑ:ΧΟ4ΦΟΡ1Τ-Υ5Ε)  

 
Ανακοινώνει 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 

ελλέα (9 ) αηόκσλ, ζηιρ κάηυθι Σ.Κ. ηος Δήμος Θέπμηρ για ηο έηορ 2018 υρ εξήρ: 

 

Α/Α Ονομαζία απδεςηικού δικηύος 

Απιθμόρ 

θέζευν 

ςδπονομέυν 

 

Διάπκεια 

απαζσόληζηρ 

(Μήνερ) 

Καη’ εκηίμηζη 

Ώπερ 

Απαζσόληζηρ 

Ημεπηζίυρ 

1 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Πιαγηαξίνπ Γ.Δ. 

Κίθξαο 

1 

 
5,5 4 

2 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Λέν Ρπζίνπ Γ.Δ. 

Θέξκεο 
1 5,5 4 

3 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Σαγαξάδσλ Γ.Δ. 

Θέξκεο 
1 5,5 5 

4 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Ιαθθηάο-

Πεξηζηεξάο Γ.Δ. Βαζηιηθώλ 
1 6 4 

5 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Θάησ 

ρνιαξίνπ Γ.Δ. Κίθξαο 
1 6,5 
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6 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Άγηνπ Αληώληνπ 

Γ.Δ. Βαζηιηθώλ 
1 7 4 

7 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Λ. Ραηδεζηνύ 

Γ.Δ. Θέξκεο 
1 7 5 

8 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. νπξσηήο Γ.Δ. 

Βαζηιηθώλ 
1 7,5 5 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ                   

(Δ.Ε.Τ.Α.Θ)      

---------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Σ.Θ. 57001, ΘΔΡΚΖ  

Σει.:2310460530- Fax:2310460531            

                         

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

ΑΔΑ: 7ΔΦΥΟΛΖΛ-ΒΡΣ 
                       Θέξκε, 26-02-2018 

                          Αξηζκ. Πξση.:740 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026141_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026141_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000523_N0000025388_S0000101211
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9 
Αξδεπηηθό δίθηπν Σ.Θ. Αγία 

Παξαζθεπήο Γ.Δ. Βαζηιηθώλ 
1 8 5 

 

 

πξνθεηκέλνπ ζηε δηαλνκή ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 

έηνπο 2018 ησλ θαησηέξσ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ σο εμήο: 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 
ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

Πλαγιάπι 

15/4 30/9 
5 1/2 

ΚΖΛΔ Ν.Ρύζιο 

Σαγαπάδερ 

Λακκιά 1/5 30/10 6 ΚΖΛΔ 

Κ. σολάπι 15/4 30/10 
6 1/2 

ΚΖΛΔ 

Άγιορ Ανηώνιορ 1/5 30/11 
7 ΚΖΛΔ 

N. Ραιδεζηόρ 15/4 15/11 

οςπυηή 1/4 15/11 
7 1/2 

ΚΖΛΔ 

Αγία Παπαζκεςή 1/4 30/11 8 ΚΖΛΔ 

 

 

Ζ πξόζιεςε θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ άκεζα νη αλάγθεο δηαλνκήο 

αξδεπηηθώλ πδάησλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο ησλ αλσηέξσ Σ.Θ.  

 

Απαραίηηηα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής   

1. Απαιηούμενα Πποζόνηα 

Για να εκλεγεί  θάπνηνο πδξνλνκέαο πξέπεη: 

α.   Λα έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα. 

β.   Λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ έρεη ππεξβεί ην 60ν . 

γ.   Λα γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή. 

Δεν μποπούν να εκλεγούν ςδπονομείρ: 

Οη θαηαδηθαζζέληεο ζε πνηλή ζπλεπαγνκέλε θαηά λόκν ζηέξεζε ηεο ηθαλόηεηνο ηνπ 
δηνξηζκνύ σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθ' όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 

2..  Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηηζη ζςμμεηοσήρ – πποηίμηζηρ, ζηελ 

νπνία ππνρξεσηηθά ζα δειώλνπλ ηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα 
απαζρνιεζνύλ. Κάθε ςποτήθιορ μποπεί να δηλώζει μία μόνο Σνπηθή  Θνηλόηεηα. 

Καδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1)   Φυηοανηίγπαθο Δεληίος Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ. 

2)   Πιζηοποιηηικό ηος οικείος δημάπσος πεπί ηηρ εγγπαθήρ ηος ςποτηθίος 

ζηο μηηπώο αππένυν. ηο πιζηοποιηηικό ππέπει να θαίνεηαι και η σπονολογία 

ηηρ γέννηζηρ.  

Η εθιογή θαη ο δηορηζκός κπορεί λα γίλεη θαη πρηλ ηελ προζθόκηζε ηφλ πηζηοποηεηηθώλ, 

εθ' όζολ σποβιεζεί σπεύζσλε δήιφζε ηοσ σπουεθίοσ περί ηες ζσλδροκής ηφλ 

προζόληφλ θαη ιοηπώλ προϋποζέζεφλ ηες εθιογής. Υποτρεούηαη όκφς ο δηορηζζείς λα 
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προζθοκίζεη ηα παραπάλφ δηθαηοιογεηηθά εληός εύιογοσ προζεζκίας από ηολ 

δηορηζκού, άιιφς αποιύεηαη άλεσ οηαζδήποηε δηαησπώζεφς ή αποδεκηώζεφς. Η 

προζεζκία ασηή δελ δύλαηαη λα είλαη κεγαιύηερε ηφλ 30 ημερών από ηελ θοηλοποίεζε 

ηοσ εγγράθοσ ηοσ δηορηζκού.  

3.  Εκλογή ςδπονομικών οπγάνυν 

Σα πδξνλνκηθά όξγαλα θα εκλεγούν από ηο Διοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. . 

H απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ζα ειεγρζεί, σο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο, από 

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο. Ο δηνξηζκόο ησλ πδξνλνκέσλ αθνξά 

κόλν γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, όπσο απηή νξίζηεθε παξαπάλσ 

(άξζξν 2). 

Οη αποδοσέρ ησλ εθιεγκέλσλ πδξνλνκέσλ ζα θαζνξηζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.4354/2015. 

4. Αναδιοπιζμόρ 

Σα Τδξνλνκηθά όξγαλα δηνξίδνληαη κόλν γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο 

πεξηόδνπ, όπσο απηή νξίζηεθε παξαπάλσ. Σα εθ ηνύησλ επδνθίκσο ππεξεηνύληα 

όξγαλα αλαδηνξίδνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ επόκελε ή ηηο επόκελεο αξδεπηηθέο 

πεξηόδνπο, κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 5. Καθήκονηα Τδπονομέυν (ζύκθφλα κε ηο Β.Γ 28.3/15.4.1957 [ΦΔΚ.60 Α’]  «Περί 
αζησλοκίας επί ηφλ αρδεσηηθώλ σδάηφλ») 

α.   Ζ επηηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη ε δηαλνκή απηώλ 

θαηά ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό αξδεύζεσο ή εάλ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο, θαηά ηα  

θξαηνύληα έζηκα θαη ηελ θαζηεξσκέλε ζεηξάλ αξδεύζεσο. 

β.   Ζ επηκέιεηα ηεο θαιήο ζπιινγήο θαη δηνρεηεύζεσο ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη ε 

επηηήξεζε ηεο ξνήο απηώλ ζηνπο αξδεπηηθνύο αύιαθαο, κέρξη ηεο, εηο έθαζην 

αξδεπόκελν θηήκα, εθρύζεώο ηνπο. 

γ.    Ζ θύιαμε θαη ε πξνζηαζία ησλ πάζεο θύζεσο αξδεπηηθώλ έξγσλ θαη ε επηκέιεηα 

ηεο θαιήο  ζπληήξεζήο ηνπο. 

δ.    Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ππό ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ή ζπκβνπιίσλ ή 

επηηξνπώλ εθδηδνκέλσλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ δηαλνκή ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ 

ή ηελ εθηέιεζε ή ζπληήξεζε αξδεπηηθώλ έξγσλ ή ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ησλ 

πδάησλ. 

ε.     Ζ βεβαίσζε θαη ε θαηαγγειία ησλ πεξί ηα άλσ αληηθείκελα αδηθεκάησλ. 

6.   Δημοζίεςζη Ππόζκληζηρ 

Ζ πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ  (Γηοηθεηηθές Υπερεζίες) 

ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ημέπερ ππιν από ηελ εκέξα εθινγήο (Απόθαζε Γηοηθεηηθού 

Σσκβοσιίοσ) κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ησλ Γεκνηηθώλ Θαηαζηεκάησλ  Θέξκεο, Κίθξαο θαη Βαζηιηθώλ ζηνλ 

Γηθηπαθό ηόπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.: http://www.deya-thermis.gr/  θαη ζηνλ εηδηθό 
δηαδηθηπαθό ηόπν: https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

7.   Πληροφόρηζη ενδιαφερομένων 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο Καθξπγηάλλε 15Α Θέξκε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θ. Θαξακβαιάζε Γεσξγία ( ηει.2310-460534) & Θσζηίθα Καξία 

(ηει.: 2310-460532) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από  27-02-2018 έσο θαη  06-
03-2018.  

http://www.deya-thermis.gr/
https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis
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Αληίγξαθν ηεο παξνύζεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 
ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε. 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
 


