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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
      Στα Χανιά σήμερα Πέμπτη  12/03/2020 και ώρα  14.00 μ.μ. συνήλθε  το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

μετά  την  2009/06-03-2020  πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Χρυσής Χατζηδάκη, η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.  Παρόντες ήταν: 

1. Χρυσή Χατζηδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αναστάσιος  Αλόγλου μέλος Δ.Σ. 3. Γεώργιος 

Ξανθουδάκης , μέλος Δ.Σ. 4. Γεώργιος Γεωργακάκης, μέλος Δ.Σ. 5.  Εμμανουήλ Κεμεσίδης , μέλος 

Δ.Σ.  6. Λάμπρος Γούλας, μέλος Δ.Σ. 7. Ευμορφία Μπάτσαρη,  μέλος Δ.Σ. 8. Παντελής Πετσετάκης, 

Αντιπρόεδρος, μέλος Δ.Σ. ,  και  9. Λύκου Σοφία,  εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης  και 10. 

Λατινάκης Νικόλαος,  μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος  των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

  Απουσίαζαν :  Σημανδηράκης Παναγιώτης , μέλος Δ.Σ.   

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :  ο Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος,  ο  

Πρ/νος τμήματος Προμηθειών και η Πρ/νη Οικονομικού τμήματος   ως εισηγητές ,  ο Πρ/νος  Δημοσίων 

Σχέσεων κος Ζουμαδάκης Μιχάλης και ο Νομικός Σύμβουλος.             

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός αρδευτικής περιόδου 2020 για τις Δ.Ε. Κεραμειών - Δ.Ε. Θερίσου – 

Έγκριση πρόσληψης εννέα (9) υδρονομέων άρδευσης 

 

Αρ. Αποφ.:225/2020 

 

        Στην συνέχεια της συνεδρίασης η Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει  προς συζήτηση την υπ’ 

αριθμ. 2085/10-03-2020 εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή  της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. που αφορά το ανωτέρω θέμα και 

έχει ως εξής : 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Σύσταση Νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΦΕΚ 720/29-4-11) 

2. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΦΕΚ 1520/Β/27-6-11 & ΦΕΚ 4041/Β/05-11-2019) 

3. Άρθρο 211 Ν. 3584/28-06-2007   

4. Άρθρο 58 Ν. 3966/24-05-2011  

5. Άρθρα 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-04-1957 (ΦΕΚ 60/Α/1957) 

6. Το αρ. πρωτ. 25510/10-08-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 

 7. Το υπ’ αριθ. 11072/18-02-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) 
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Με το (2) σχετικό ΦΕΚ εγκρίθηκε η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο 

σύνολο των Δ.Ε. του Καλλικρατικού Δήμου μας. 

Στις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. περιήλθε και η διαχείριση του αρδευτικού δημοτικού δικτύου 

της Δ.Ε. Κεραμιών  (αρμοδιότητα που ανέλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την συστατική της πράξη (1) σχετικό 

έγγραφο). 

Από το 2018 λειτουργεί επίσης νέο αυτόνομο δίκτυο άρδευσης και στην περιοχή Αγίας Κυριακής  

περιοχής Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου.  

Δυστυχώς όμως η τρομακτική μείωση του προσωπικού με τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις είχε 

ως αποτέλεσμα σήμερα για το σύνολο των Δ.Ε. να εργάζονται 142 άτομα ως τακτικό προσωπικό, όταν 

μόνο για τις δύο Δ.Ε. (Χανίων και Ακρωτηρίου) το 2009 εργάζονταν 176 εργαζόμενοι. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σήμερα αδυνατεί να υποστηρίξει τη διαχείριση των επί μέρους τομέων των 

δικτύων άρδευσης, δεδομένου ότι το νερό που παρέχεται από τον Ο.Α.Κ. δεν επαρκεί για την κάλυψη 

με ικανοποιητική παροχή όλου του δικτύου.   

Είναι απαραίτητη κατά την αρδευτική περίοδο η ύπαρξη εννέα (9) υδρονομέων για την 

καθημερινή ρύθμιση των ζωνών άρδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 που αναφέρουν ότι η πρόσληψη υδρονομέων δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 αλλά διενεργείται με βάση τις διατάξεις του 

Βασιλικού Διατάγματος  28.3/15.4.57 (ΦΕΚ 60/Α/1957). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3966/14-5-11, το οποίο αναφέρει ότι στις εξαιρέσεις του 

ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης που προσλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις του 

ανωτέρω Βασιλικού Διατάγματος. 

3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 (ΦΕΚ 60/Α/1957). 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25510/10-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, με το οποίο γνωστοποιείται η νομοθετική ρύθμιση της πρόσληψης των υδρονομέων 

άρδευσης, που συντελείται με την επέκταση των διατάξεων του Βασιλικού Διατάγματος και στις 

Δ.Ε.Υ.Α. 

5. Τις ανάγκες άρδευσης στο Δήμο μας που χρονικά είναι από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου ετησίως. 

6. Τις ανάγκες ύπαρξης εννέα (9) υδρονομέων για την κάλυψη των αναγκών μας κατά το διάστημα της 

αρδευτικής περιόδου. 

7. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020 για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 

ανωτέρω  υδρονομέων στους κωδικούς 6041-000, 6042-000 και 6052-000. 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 

 

 

1. Τον ορισμό της αρδευτικής περιόδου του Δήμου Χανίων από 1/5 έως 31/10/2020. 

2. Την πρόσληψη εννέα (9) υδρονομέων άρδευσης, για τα αρδευτικά δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την 

αρδευτική περίοδο 2020, δηλαδή από 1/5 έως 31/10/2020 (6 μήνες). 

3. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: 

α. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια, να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να έχουν συμπληρώσει το 

23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 

Χανίων και να έχουν γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών και Δ.Ε. Θερίσου.   

β. Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή, συνεπαγόμενη την στέρηση της ικανότητας του διορισμού 

ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.  

4.  Η συνολική δαπάνη για κάθε υδρονομέα εκτιμάται στο ποσό των 1.400 € ανά μήνα.   

5. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων εντός 5 εργασίμων ημερών. 

  

       Μετά  από  διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών  του Δ.Σ.  

 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 

 Εγκρίνει : 

1. Ορίζει το διάστημα από 1/5 έως 31/10/20 ως αρδευτική περίοδο της Δ.Ε. Κεραμιών -  Δ.Ε. 

Θερίσου για το 2020. 

2. Εγκρίνει την πρόσληψη εννέα (9) υδρονομέων άρδευσης, για τα αρδευτικά δίκτυα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την αρδευτική περίοδο 2020, δηλαδή από 1/5 έως 31/10/2020 (6 μήνες). 

3. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: 

α. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια, να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να έχουν συμπληρώσει το 

23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 

Χανίων και να έχουν γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών και Δ.Ε. Θερίσου.   

β. Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή, συνεπαγόμενη την στέρηση της ικανότητας του διορισμού 

ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.  

4.  Η συνολική δαπάνη για κάθε υδρονομέα εκτιμάται στο ποσό των 1.400 € ανά μήνα.   

5. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων εντός 5 εργασίμων ημερών. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

 

 

 

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ         1.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ 

                                                     3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 

  4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ 

  5. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

6. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΗ 

7. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ 

8. ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ 
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