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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (υπάλληλος ∆ήμου
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 288/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
288/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2012
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 6:30
μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του
άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το
∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20) Ντελής Ιωάννης

3) Μουζιούρας Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Αρχοντής ∆ημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κωτούλας Φίλιππος

25)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

26)Τσίπρας Εμμανουήλ

10) Μπατζιάκας Βασίλειος

27)Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρμπας Θωμάς

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος
17) Χλαπάνας Ηλίας

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα
με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»),
εισέρχεται

στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος

του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με επιλογή
υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2012 και αφού έλαβε υπόψη:


Την υπ’ αριθ. 113/2012 απόφαση του ∆.Σ. με την οποία αφενός καθορίσθηκε η αρδευτική
περίοδος για το έτος 2012 , αφετέρου εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαεπτά ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας άρδευσης ως υδρονομείς.



Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7865/82366/12-06-2012 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση του ∆.Σ..



Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14676/14-06-2012 πρόσκληση του ∆ημάρχου με την οποία κλήθηκαν
να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των υδρονομέων που όρισε το
δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 113/2012 απόφασή του.
Στην υπηρεσία του ∆ήμου υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
1. Λουκάς Κων/νος του Χρήστου ( για την Τ.Κ. Μακρυχωρίου)
2. Τσιγαρίδας Χρήστος του Κων/νου ( για την Τ.Κ. Μακρυχωρίου)
3. Κουτσώνας Γεώργιος του Σωτηρίου ( για την Τ.Κ. Μέλισσας)
4. Κουτρούλιας Βασίλειος του Αρχοντή ( για την Τ.Κ. Πτελοπούλας)
5. Γραββάνης Νικόλαος του Αχιλλέα ( για την Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου)
6. Νασιόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου ( για την Τ.Κ. Σταυρού)
7. Κούκου Ευαγγελία του Θωμά ( για την Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς)
8. Λαγός Ηλίας του ∆ημητρίου ( για την Τ.Κ. Παληουρίου )
9. Νικολάου Λάμπρος του Ηλία ( για την Τ.Κ. Ξυνονερίου )
10. Βασιλάκος ∆ημήτριος του Αποστόλου ( για την Τ.Κ. Ξυνονερίου )
11. Mανώλης Σωτήριος του Χρήστου ( για την Τ.Κ. Ξυνονερίου )
12. Νικόπουλος Ιωάννης του Κων/νου ( για τη ∆.Κ. Καρδιτσομάγουλας)
13.Καρέτσος Κων/νος του Σωτηρίου ( για τη ∆.Κ. Καρδιτσομάγουλας)
14.Κουβαράς Πέτρος του Κων/νου ( για την Τ.Κ. Ρούσσου)
15.Κουμπούρας Πέτρος του Κων/νου ( για την Τ.Κ. Αρτεσιανού)

16.Τασιόπουλος Σπυρίδων του Μιχαήλ (για την Τ.Κ. Αρτεσιανού)
17.Κρανάς Κων/νος του Χρήστου (για την Τ.Κ. Αρτεσιανού)
18.Ξαφάκης Ιωάννης του Χρήστου ( για τα ηλεκτρικά αντλιοστάσια)


Την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις",
στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009

προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι

προσλαμβάνονται από τους δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β∆
«Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», με τις οποίες προσδιορίζονται ζητήματα
όπως, η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθμός των υδρονομέων, τα καθήκοντά τους, το
διάστημα της αρδευτικής περιόδου κατά την οποία προσλαμβάνονται, καθώς και οι πόροι
από τους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή τους. Η επέκταση της εξαίρεσης και στην
κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά την αρδευτική
περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες
εργασίας τους κλπ.


Το άρθρο 7 παρ.1 του Β.∆ 28.3/15.4.1957, σύμφωνα με το οποίο για την εκλογή των
υδρονομέων αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.



Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν



Το άρθρο 6 του Β.∆. 28.3/15-04-1957 ( προσόντα που πρέπει να έχει ο υδρονομέας)



Το άρθρο 12 του Β.∆. 28.3/15-04-1957 ( καθήκοντα που καλείται να εκπληρώσει

ο

υδρονομέας)


Το γεγονός ότι για την Τ.Κ. Ρούσσου υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση.



Το γεγονός ότι για την Τ.Κ. Ξινονερίου υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις .



Το γεγονός ότι για την Τ.Κ. Αρτεσιανού υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις , εκ των οποίων η
μία του Κρανά Κων/νου δεν έχει την απαιτούμενη σχετική εμπειρία.



Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρκινού Αθανάσιου σύμφωνα με την οποία προτείνεται
να αποφασιστεί από το ∆.Σ. η εκλογή όλων όσων υπέβαλαν αιτήσεις οι οποίες ταυτίζονται με
τις προβλεπόμενες θέσεις . Για την Τ.Κ. Ρούσσου να προσληφθεί ο μοναδικός υδρονομέας
που υπέβαλε αίτηση. Για την Τ.Κ. Ξινονερίου επειδή υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις ενώ οι
προβλεπόμενες θέσεις είναι δύο προτείνω να προσληφθούν οι: 1) Νικολάου Λάμπρος του
Ηλία και 2) Βασιλάκος ∆ημήτριος του Αποστόλου , οι οποίοι υπερτερούν σε σχέση με τον

τρίτο

αιτούντα από άποψη οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων Τέλος

για την

Τ.Κ.

Αρτεσιανού υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις , εκ των οποίων η μία του Κρανά Κων/νου δεν
έχει την απαιτούμενη σχετική εμπειρία άρα να προσληφθούν οι άλλοι δύο..


Της τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών
Συμβούλων της αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.



Την επακολουθήσασα ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία υπέρ της πλήρωσης θέσεων
υδρονομέων για της Τοπικές Κοινότητες του ∆ήμου Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο
2012 ψήφισαν όλοι οι παρόντες εκτός των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τέγου Χρήστου ,
Γιοβάνη Γεώργιου και
Μακροστέργιου Αθανάσιου οι οποίοι διαφώνησαν ως προς τη
διαδικασία εκλογής των υδρονομέων της Τ.Κ. Ξυνονερίου .

Α.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
∆έχεται την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μαρκινού και επιλέγει για την
αρδευτική περίοδο έτους 2012 στις Τ.Κ. του ∆ήμου Καρδίτσας τους παρακάτω υδρονομείς
και συγκεκριμένα:
Τ.Κ. Μακρυχωρίου τους :
1. Λουκάς Κων/νος του Χρήστου
2.Τσιγαρίδας Χρήστος του Κων/νου
Τ.Κ. Μέλισσας τον :
1. Κουτσώνας Γεώργιος του Σωτηρίου
Τ.Κ. Πτελοπούλας τον :
1. Κουτρούλιας Βασίλειος του Αρχοντή
Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρου τον :
1. Γραββάνης Νικόλαος του Αχιλλέα
Τ.Κ. Σταυρού τον :
1. Νασιόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου
Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς την :
1.Κούκου Ευαγγελία του Θωμά
Τ.Κ. Παληουρίου τον :
1. Λαγός Ηλίας του ∆ημητρίου
∆.Κ. Καρδιτσομάγουλας τους :
1. Νικόπουλος Ιωάννης του Κων/νου
2. Καρέτσος Κων/νος του Σωτηρίου
Τ.Κ. Ρούσου τον :
1. Κουβαράς Πέτρος του Κων/νου
Τ.Κ. Αρτεσιανού τους :
1. Κουμπούρας Πέτρος του Κων/νου

2. Τασιόπουλος Σπυρίδων του Μιχαήλ
Για τον έλεγχο , τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των ηλεκτρικών
αντλιοστασίων της ∆ημοτικής Ενότητας Κάμπου τον Ξαφάκη Ιωάννη του Χρήστου.
Β.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
∆έχεται την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μαρκινού και επιλέγει για την
αρδευτική περίοδο έτους 2012
για την Τ.Κ. Ξινονερίου του ∆ήμου Καρδίτσας τους
παρακάτω υδρονομείς και συγκεκριμένα:
Τ.Κ. Ξινονερίου τους :
1.Νικολάου Λάμπρος του Ηλία
2. Βασιλάκος ∆ημήτριος του Αποστόλου
Οι ανωτέρω έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά και προσόντα κατάλληλα για
τη θέση του υδρονομέα άρδευσης.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί
Μακροστέργιος Αθανάσιος.

σύμβουλοι:

Τέγος

Χρήστος

,

Γιοβάνης

Γεώργιος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο
Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ , λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

και

∆ημοτικός

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 288/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

