ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞΜ-Κ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΥΑΙΘΗΓΗΘΖ
ΓΖΚΟ ΠΟΙΤΓΤΡΟΤ

Πολύγσρος 01/06/2011
Αρ. Πρωη. 10154

Σαρ. Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 50
Σ.Κ.
: 63100 ΠΟΛΤΓΤΡΟ
Πιεξνθνξίεο:Β. εξαθείκ
Σειέθσλν:2371350711
Fax: 2371022266
ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΧΛ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΙΖΦΔΗ ΤΓΡΟΛΟΚΔΧΛ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΟΙΤΓΤΡΟΤ
Έρνληαο ππόςε:
1. ην άξζξν 211 ηνπ Ν.3584/07
2. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3966/2011
3. ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Β.Γ 28.3/15.4.1957
4. ηελ ππ’ αξηζκόλ 159/2011 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε εηδηθώλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ, νξίδεη ην ρξόλν
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ,
ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε θαη ε νπνία εγθξίζεθε από ην
αγξνλνκηθό ζπκβνύιην πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ 3/4.05.2011
εγθξηηηθή πξάμε
5. ηελ ππ’ αξηζκόλ 159/2011 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ε νπνία νξίδεη
ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ
πδξνλνκέσλ, ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε θαη ηελ ακνηβή ηνπ
θάζε νξγάλνπ.
ΠΡΟΘΑΙΟΤΚΔ
όζνπο ελδηαθέξνληαη λα πξνζιεθζνύλ σο πδξνλνκείο, κε ηνπο όξνπο πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ, λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο από ηελ 01/06/2011 έσο
ηελ 08/06/2011 ζην Γεκαξρείν Πνιπγύξνπ ζην Γξαθείν 8, ηηο ώξεο από 08:00’’ –
2.30’’ θάζε εξγάζηκε εκέξα.
1. Αριθμός θέζεων
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 159/2011 απόθαζε ηνπ, θαζόξηζε ηνλ
αξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ σο εμήο:
Α. Τδξνλνκείο: ηέζζεξα (4) άηνκα γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Εεξβνρσξίσλ κε
πεληάκελε ζύκβαζε θαη έλα άηνκν κε επηάκελε ζύκβαζε.
Β. Τδξνλνκείο: έλα (1) άηνκν γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Αλζεκνύληα κε πεληάκελε
ζύκβαζε.
Γ. Τδξνλνκείο: πέληε (5) άηνκα γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Οξκύιηαο κε επηάκελε
ζύκβαζε.
Γ. Τδξνλνκείο: δύν (2) άηνκα γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πνιπγύξνπ κε επηάκελε
ζύκβαζε.
2. Αρδεσηική περίοδος
Σν δεκνηηθό πκβνύιην όξηζε κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 159/2011 απόθαζε ηνπ ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν από 01/05/2011 έσο 30/11/2011.
3. Απαιηούμενα Θεηικά Προζόνηα
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Γηα λα εθιεγεί θάπνηνο πδξνλνκέαο πξέπεη:
α. Να έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα.
β. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23νλ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κε ππεξβαίλεη ην
60ν.
γ. Να γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή.
4. Απαιηούμενα Αρνηηικά Προζόνηα
Γελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ πδξνλνκείο:
α.
Οη θαηαδηθαζζέληεο ζε πνηλή ζπλεπαγνκέλε θαηά λόκν ζηέξεζε ηεο
ηθαλόηεηνο ηνπ δηνξηζκνύ σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθ' όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε
αύηε.
Γελ απαηηείηαη λα έρνπλ απνιπζεί από ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνύ. Πξνηηκώληαη όκσο
κεηαμύ ησλ ερόλησλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ππνςεθίσλ νη
ππεξεηήζαληεο εηο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη εθ ηνύησλ νη έρνληεο κάρηκν ππεξεζία
ελ ηε δώλε επαθήο κεηά ηνπ ερζξνύ.
5. Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά
ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηνλ δηνξηζκό επηζπλάπηνληαη:
α) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην
κεηξών. ην πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ρξνλνινγία ηεο γελλήζεσο.
β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ όηη γλσξίδεη θαιά αλάγλσζε θαη γξαθή.
γ) Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ ππνςεθίσλ, εθδηδόκελν έλα
κήλα θαη' αλώηαηνλ όξην πξν ηεο αηηήζεσο πξνο δηνξηζκό (απηεπάγγειηε
αλαδήηεζε).
Ζ εθινγή θαη ν δηνξηζκόο κπνξεί λα γίλεη θαη πξηλ ηελ πξνζθόκηζε ησλ
πηζηνπνηεηηθώλ, εθ' όζνλ ππνβιεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πεξί ηεο
ζπλδξνκήο ησλ πξνζόλησλ θαη ινηπώλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο εθινγήο. Τπνρξενύηαη
όκσο ν δηνξηζζείο λα πξνζθνκίζεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εληόο επιόγνπ από
ηνπ δηνξηζκνύ πξνζεζκίαο, άιισο απνιύεηαη άλεπ νηαζδήπνηε δηαηππώζεσο. Ζ
πξνζεζκία αύηε, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνύ, δελ δύλαηαη λα
είλαη κεγαιύηεξε ησλ 30 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ
δηνξηζκνύ.
8. Δκλογή σδρονομικών οργάνων
Σα πδξνλνκηθά όξγαλα ζα εθιεγνύλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ απόθαζε ηεο
εθινγήο ζα ειεγρζεί σο πξνο ηε λνκηκόηεηα ηεο από ηνλ αγξνλόκν.
9. Αναδιοριζμός
Σα πδξνλνκηθά όξγαλα δηνξίδνληαη κόλν γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο
πεξηόδνπ, όπσο απηή νξίζηεθε παξαπάλσ.
Σα εθ ηνύησλ επδνθίκσο ππεξεηνύληα όξγαλα αλαδηνξίδνληαη ππνρξεσηηθώο από
ηνλ αγξνλόκν θαη γηα ηελ επόκελε ή ηηο επόκελεο αξδεπηηθέο πεξηόδνπο, κεηά από
πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
10. Θαθήκονηα Τδρονομέων
α. Ζ επηηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη ε δηαλνκή απηώλ
θαηά ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό 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.
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ζη. Ζ άκεζνο γλσζηνπνίεζε εηο ηνλ αξκόδην αγξνθύιαθα παληόο αγξνηηθνύ
αδηθήκαηνο, ην νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο.
δ. Ζ θύιαμηο ησλ παξά ηαο όρζαο ησλ απιάθσλ ή εηο κηθξάλ από ηνύησλ
απόζηαζε θεηκέλσλ αγξνηηθώλ θηεκάησλ, δη' ά θέθηεληαη αξκνδηόηεηαο θαη
ππέρνπλ επζύλεο σο θαη νη αγξνθύιαθεο.
11. Γημοζίεσζη Πρόζκληζης
Ζ πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7)
εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα εθινγήο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Πνιπγύξνπ θαη ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.
12. Πληροθόρηζη ενδιαθερομένων
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ην Γξαθείν 8 ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο
Πνιπγύξνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Αληίγξαθν ηεο πξόζθιεζεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζή
ηνπο.
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ

