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ΤΓΡΟΝΟΜΔΩΝ ΑΡΓΔΤΗ ΔΣΟΤ 2021
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΡΖΠ Γ.Δ..Α.Ι.
Έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 ηνπ Λ.3274/2004.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Λ.3584/2007.
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 5 ηνπ Λ.3966/2011 (ΦΔΘ 118/Α`/245-2011).
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 1 ηνπ Λ.4325/2015.
5. Ρελ αξηζ. 256/2021 (ΑΓΑ: ΩΛΘ4ΝΔΦ8-ΘΓΗ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α.Ι., πεξί «Νξηζκνύ αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαη
πξόζιεςε δξνλνκέσλ Άξδεπζεο έηνπο 2021».
6. Ρν αξηζ. πξση. 57015/2021 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Καθεδνλίαο Θξάθεο γηα ηνλ Έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο ππ΄αξηζ.
256/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο

Ύδξεπζεο

-

Απνρέηεπζεο

Ιαγθαδά

πεξί

νξηζκνύ

αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαη πξόζιεςεο δξνλνκέσλ Άξδεπζεο έηνπο
2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
Ρελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζπλνιηθά έμη (6) πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2021, κε
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ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη θαιεί όζνπο ελδηαθέξνληαη λα
θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α.Ι. ζηνλ Ιαγθαδά
(Καηαπά 3 – 1ν όξνθν).
1)

Αριθμός θέζεφν
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Γ.Δ..Α.Ι. κε ηελ ππ' αξηζ. 256/2021

απόθαζή ηνπ θαζόξηζε ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο
ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αδάκ, Βαζηινύδη, Εαγθιηβέξη, Ιαγθαδίθηα, Κεζόθσκν
θαη Λέα Θαιίλδνηα σο εμήο:


κία (1) ζέζε γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Αδάκ



κία (1) ζέζε γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Βαζηινπδίνπ



κία (1) ζέζε γηα ηελ Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Εαγθιηβεξίνπ



κία (1) ζέζε γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ιαγθαδηθίσλ



κία (1) ζέζε γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Κεζνθώκνπ



κία (1) ζέζε γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Λέσλ Θαιηλδνίσλ

Ήηνη ζπλνιηθά έμη (6) δξνλνκείο Άξδεπζεο γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2021.
2)

Αρδεσηική περίοδος

Ρν Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α.Ι. όξηζε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν γηα ην έηνο 2021
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 256/2021 απόθαζή ηνπ από 01-05-2021 έσο 3112-2021
3)

Απαιηούμενα Προζόνηα

Γηα λα εθιεγεί θάπνηνο πδξνλνκέαο άξδεπζεο πξέπεη:
i.
ii.

Λα έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα.
Λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ ππεξβαίλεη
ην 65ν.

iii.

Λα γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή.

Γελ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ πδξνλνκείο νη θαηαδηθαζζέληεο ζε πνηλή
ζπλεπαγόκελε θαηά λόκν ζηέξεζε ηεο ηθαλόηεηνο ηνπ δηνξηζκνύ σο δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, εθ' όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε αύηε.
4)

Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά

Νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο –
πξνηίκεζεο (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο) πξνο ηε Γ.Δ..Α.Ι. ζηελ νπνία
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ππνρξεσηηθά ζα δειώλνπλ ηελ Ρνπηθή/Γεκνηηθή Θνηλόηεηα ζηελ νπνία
επηζπκνύλ λα απαζρνιεζνύλ. Καδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ
θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
o Ξηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο
o Απνδεηθηηθό γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ
o Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο
o Αληίγξαθν Ξνηληθνύ.
Ζ εθινγή θαη ν δηνξηζµόο µπνξεί λα γίλεη θαη πξηλ ηελ πξνζθόµηζε ησλ
πηζηνπνηεηηθώλ, εθ' όζνλ ππνβιεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πεξί
ηεο ζπλδξνµήο ησλ πξνζόλησλ θαη ινηπώλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο εθινγήο.
πνρξενύηαη όµσο ν δηνξηζζείο λα πξνζθνµίζεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
εληόο εύινγνπ από ηνπ δηνξηζµνύ πξνζεζµίαο, άιισο απνιύεηαη άλεπ
νηαζδήπνηε δηαηππώζεσο. Ζ πξνζεζµία απηή, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην
έγγξαθν ηνπ δηνξηζµνύ, δελ δύλαηαη λα είλαη µεγαιύηεξε ησλ 30 εµεξώλ από
ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ δηνξηζµνύ.
5)

Δκλογή σδρονομέφν άρδεσζης – πρόζληυη

Νη πδξνλνκείο άξδεπζεο ζα εθιεγνύλ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο
Γ.Δ..Α.Ι. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Λ.3584/2007, δηόηη
νη πξνζιήςεηο πδξνλνκέσλ άξδεπζεο δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο
ηεο ΞΠ 33/2006 θαη ελεξγνύληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Λ.2190/1994, όπσο ηζρύνπλ.
6)

Γιάρκεια ζύμβαζης

Νη πδξνλνκείο άξδεπζεο ζα πξνζιεθζνύλ γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
αξδεπηηθήο πεξηόδνπ 2021, όπσο απηή νξίζηεθε κε ηελ απόθαζε 256/2021
ηνπ

Γ.Π.

ηεο

Γ.Δ..Α.Ι.

θαη

ζηελ

πεξίπησζε

πνπ

νη

δηαδηθαζίεο

θαζπζηεξήζνπλ, ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη από ηελ εκεξνκελία
πξόζιεςήο ηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ ζηηο 31/12/2021.
7)

Καθήκονηα Τδρονομέφν
 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 ζεηξά
αξδεύζεσο).
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 Ζ θύιαμε θαη ε πξνζηαζία ησλ πάζεο θύζεσο αξδεπηηθώλ έξγσλ θαη ε
επηκέιεηα ηεο θαιήο ζπληήξεζήο ηνπο.
 Ν 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.
 Ζ βεβαίσζε θαη ε θαηαγγειία ησλ πεξί ηα άλσ αληηθείκελα αδηθεκάησλ.
 Ζ άκεζνο γλσζηνπνίεζε εηο ηελ αξκόδηα ππεξεζία παληόο αγξνηηθνύ
αδηθήκαηνο, ην νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο.
 Ζ πξνζθόκηζε ζηε Γ.Δ..Α.Ι. ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο αξδεπηηθήο
πεξηόδνπ ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο θαιιηεξγεηώλ νη νπνίνη έθαλαλ
ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα
ζηνηρεία

ηνπο,

νλνκαηεπώλπκν,

ην

Α.Φ.Κ.

ηνπο,

έθηαζε

πνπ

θαιιηέξγεζαλ, είδνο θαιιηέξγεηαο, αξηζκόο πνηηζκάησλ θιπ.
8)

Γημοζίεσζη Ανακοίνφζης

Ζ αλαθνίλσζε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γ.Δ..Α.Ι. κε
ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Δ..Α.Ι.
(Καηαπά 3 – Ιαγθαδάο), θαζώο θαη ζηε Γηαύγεηα.
9)

Τποβολή

αιηήζεφν

ζσμμεηοτής

-

πληροθόρηζη

ενδιαθερομένφν
Αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο, έληππα αηηήζεσλ θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη
από ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Γήκνπ Ιαγθαδά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο 8:00π.κ. - 14:00κ.κ., ζηε Γ/λζε: Καηαπά 3, Ρ.Θ. 57200 – Ιαγθαδάο
(1νο όξνθνο) θαη ζηα ηειέθσλα: 23940 22520 & 23230 (θα Κεληζνύιε
Ησάλλα). Νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο – πξνηίκεζεο (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο) ζηελ νπνία
ππνρξεσηηθά ζα δειώλνπλ ηελ Ρνπηθή/Γεκνηηθή Θνηλόηεηα ζηελ νπνία
επηζπκνύλ λα απαζρνιεζνύλ θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζώπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο
πξόζσπν είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο
Γ.Δ..Α.Ι. ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Καηαπά 3, Ρ.Θ. 57200 – Ιαγθαδάο (1νο
όξνθνο). Πηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην
εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν
θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Θάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα
4
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κία κόλν ζέζε. Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο
ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ
θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Ζ πξνζεζκία
ππνβνιήο

ησλ

αηηήζεσλ

είλαη

δέθα

(10)

εκέξεο

(ππνινγηδόκελεο

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Δ..Α.Ι. θαη έσο ηελ Ξαξαζθεπή
21/05/2021 & ώξα 15:00 κ.κ.

Γηα ηελ ΓΔΑ Ιαγθαδά

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηρείξεζεο
Μεληηίδεο Γεώξγηνο
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