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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΗ 2021
ΣΙ ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΛΑΣΑΝΙΑ

Ο πρόεδροσ του Δ. τησ ΔΕΤΑΒΑ ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Αϋ/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»
2. Σθν υπ’ αρικμόν 75/2021 (ΑΔΑ: 60ΨΤΟΕΠ3-6ΑΤ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τθν οποία
αποφαςίςτθκε θ πρόςλθψθ ειδικϊν υδρονομικϊν οργάνων, ορίηει το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ
αρδευτικισ περιόδου, τον αρικμό των κζςεων υδρονομζων και εποπτϊν υδρονομζων, τον τομζα για τον
οποίο προορίηεται κάκε κζςθ,
3. Σθν υπ’ αρικμό πρωτ. 2764/29-03-2021 (ΑΔΑ: 62ΚΩΟΡΙΘ-ΔΤΡ)) απόφαςθ τθσ υντονίςτριασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ «Κακοριςμόσ αρδευτικισ περιόδου και πρόςλθψθ υδρονομζων
άρδευςθσ ζτουσ 2021 με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Κοινότθτεσ του
Διμου Πλατανιά.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Σουσ ενδιαφερόμενουσ που επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ υδρονομείσ, με τουσ όρουσ που αναφζρονται
παρακάτω, να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά από Δευτζρα 05 Απριλίου 2021
ζωσ τθν Δευτζρα 12 Απριλίου 2021 ϊρα 12:00 μ.μ. και λόγω του περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ:
1) ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΤΑΒΑ Χανίων ςτο Γεράνι του Διμου Πλατανιά (υπόψθ τθσ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ αιτιςεων υδρονομζων), ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00 ι
2) ηλεκτρονικά ςτο info@deyaba.gr
Αντίγραφο τθσ πρόςκλθςθσ και αιτιςεισ κα μποροφν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα
ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΤΑΒΑ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ και θλεκτρονικά από το site τθσ ΔΕΤΑΒΑ, deyava.gr
Λόγω περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, πλθροφορίεσ κα δίδονται μόνο τθλεφωνικά.

1. Αριθμόσ θζςεων
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο με τθν υπ’ αρικμόν 75/2021 απόφαςθ του, κακόριςε τον αρικμό των κζςεων των
υδρονομζων ωσ εξισ:
Α. Επόπτθσ υδρονομζων ςε όλεσ τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ, ζνα (1) άτομο,
Α. Τδρονομείσ δεκαζξι άτομα (16) όπωσ παρακάτω:
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ΔΗΜ.ΕΝΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΩΡΕ
ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

ΠΕΡΙΟΧΕ
Όλεσ τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ

1 ΕΠΟΠΣΗ

ΜΟΤΟΤΡΟΙ

Σ.Κ. κινζ

1

ΜΟΤΟΤΡΟΙ

Σ.Κ. Ψακογιάννου

1

ΜΟΤΟΤΡΟΙ

Σ.Κ. Πραςζ/Ν. Ροφματα, ζμπρωνα

1

ΠΛΑΣΑΝΙΑ

Σ.Κ. Μανωλιόπουλο, Ντερζ

1

ΠΛΑΣΑΝΙΑ

Σ.Κ. Ζουνάκι, Λίμνθ

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Κολυμβαρίου, πθλιά,

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Ροδωποφ

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Αφράτα

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Καλθδωνίασ

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Νοχιϊν, Βαςιλόπουλου

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Πανεκφμου, Δελιανϊν, Καρρϊν/Ζυμβραγοφ

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Επιςκοπισ και Γλϊςςασ

1

ΚΟΛΤΜΒΑΡΙ

Σ.Κ. Βοφβεσ, Δρακϊνα

1

ΒΟΤΚΟΛΙΕ

Σ.Κ. Νζου Χωριοφ, Νεριανϊν, Πολεμάρχι

1

ΒΟΤΚΟΛΙΕ

Σ.Κ. Χρυςαυγι, Γαβαλομοφρι

1

ΒΟΤΚΟΛΙΕ

Σ.Κ. Παλαιϊν Ρουμάτων, Ανϊςκελθσ

1
ΤΝΟΛΟ

8 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
6 ΩΡΕ
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2. Απαιτοφμενα Προςόντα
Σα απαιτοφμενα προςόντα των υποψιφιων υδρονομζων, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του
από 28.03/15.04.1957 (ΦΕΚ 60/15.4.57) Βαςιλικοφ Διατάγματοσ, είναι τα κάτωκι:
1. Να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια.
2. Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, να μθν ζχουν υπερβεί το 60ο και ελλείψει αυτοφ
μζχρι και το 65ο ζτοσ,
3. Να γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ και προκειμζνου για τον επόπτθ να ζχει τουλάχιςτον αποδεικτικό
τθσ Σετάρτθσ (Δϋ) Δθμοτικοφ.
4. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε ποινι, ςυνεπαγόμενθ τθ ςτζρθςθ τθσ ικανότθτάσ του διοριςμοφ τουσ ωσ
δθμόςιου υπαλλιλου, εφόςον διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
(Λοιπά πρόςκετα προςόντα όπωσ αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςτθ ΔΕΤΑΒΑ, δίπλωμα οδιγθςθσ, απολυτιριο
Λυκείου και ιδίωσ, Σεχνικϊν ςχολϊν (πχ. Τδραυλικϊν, θλεκτρολόγων, μθχανικϊν, κλπ), κα λθφκοφν ιδιαιτζρωσ
υπόψθ.

3. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά
τθν αίτθςθ που υποβάλλεται για τον διοριςμό επιςυνάπτονται:
1.

Αίτθςθ πρόςλθψθσ και επιλογισ κζςθσ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα)

2.

Τπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα)

3.

Αντίγραφο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ

4.

Πιςτοποιθτικό τθσ οικείασ ςχολικισ αρχισ περί των γραμματικϊν γνϊςεων του υποψθφίου
2
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Με τθν επιλογι προςκομίηονται επιπλζον:
1. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
2. Αρικμόσ μθτρϊου ΙΚΑ (από επίςθμο ζγγραφο)
3. Βεβαίωςθ Α.Μ.Κ.Α. (από επίςθμο ζγγραφο)
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι βεβαίωςθ απόδοςθσ ΑΦΜ.
5. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου για γενικι χριςθ.
6. Αρικμόσ λογαριαςμοφ μιςκοδοςίασ τράπεηασ EUROBANK.

6. Επιλογή υδρονομικϊν οργάνων
Σα υδρονομικά όργανα κα επιλεγοφν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑΒΑ ζπειτα από τθν ζγκριςθ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ αιτιςεων υδρονομζων που ςυςτικθκε με τθν 75/2021
(ΑΔΑ: 60ΨΤΟΕΠ3-6ΑΤ) απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑΒΑ και διορίηονται μόνο για τθν χρονικι διάρκεια από τθσ
προςλιψεωσ ζωσ και το τζλοσ τθσ αρδευτικισ περιόδου, δθλαδι ζωσ και 31/10/2021.
6. Καθήκοντα Τδρονομζων
α. Η επιτιρθςθ τθσ κανονικισ ροισ των αρδευτικϊν υδάτων και θ διανομι αυτϊν κατά τον ιςχφοντα κανονιςμό
αρδεφςεωσ.
β. Η επιμζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχετεφςεωσ των αρδευτικϊν υδάτων και θ επιτιρθςθ τθσ ροισ αυτϊν
ςτουσ αρδευτικοφσ αφλακασ, μζχρι τθσ, εισ ζκαςτο αρδευόμενο κτιμα, εκχφςεϊσ τουσ.
γ. Η φφλαξθ και θ προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και θ επιμζλεια τθσ καλισ ςυντιρθςισ
τουσ.
δ. Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ των υπό των αρμοδίων αρχϊν ι ςυμβουλίων ι επιτροπϊν εκδιδομζνων
διατάξεων, που αφοροφν τθν διανομι των αρδευτικϊν υδάτων ι τθν εκτζλεςθ ι ςυντιρθςθ αρδευτικϊν ζργων
ι τθν κακαριότθτα και υγιεινι των υδάτων.
ε. Η βεβαίωςθ και θ καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικθμάτων.
ςτ. Η άμεςοσ γνωςτοποίθςθ αρμοδίωσ παντόσ αγροτικοφ αδικιματοσ, το οποίο υπζπεςε ςτθν αντίλθψι τουσ.
η. Η εφαρμογι του κανονιςμοφ άρδευςθσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ.
7. Δημοςίευςη Πρόςκληςησ
Η πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί τουλάχιςτον επτά θμζρεσ πριν από τθν θμζρα επιλογισ με τοιχοκόλλθςθ
αντιγράφου αυτισ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΤΑΒΑ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Πλατανιά,
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και ςε όλεσ τισ περιγραφόμενεσ Σοπικζσ Κοινότθτεσ του
πίνακα.
8. Πληροφόρηςη ενδιαφερομζνων
Πλθροφορίεσ παρζχονται τθλεφωνικά από το Γραφείο προςωπικοφ, θμζρεσ εργάςιμεσ και ϊρεσ 09:00 ζωσ
14:00 ςτα τθλζφωνα 28210 84000 ι 28210 84008.

Για τη ΔΕΤΑΒΑ
Μαυρογζνησ Ευτφχησ
Πρόεδροσ του Δ.. τησ ΔΕΤΑΒΑ

3

