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ΠΡΟΚΛΗΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΗ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΚΟΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ
ΣΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΝΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 86 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/8-6-2006)
«Κφρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου
1 του άρκρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – πρόγραμμα Καλλικράτησ»
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 211 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007)
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/2011)
4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 6 και 7 του Β.Δ. 28-3/15-4-1957 «Περί αςτυνομίασ επί των
αρδευτικών υδάτων»
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/τ.Α/17-04-2021), ςφμφωνα με
το οποίο αντικαταςτάκθκε θ περί δ τθσ §1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87),
6. Τθν υπ’ αρικμ. 126/23-04-2021 (ΑΔΑ: 645ΞΩ1Ν-1Δ6) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Σπάρτθσ με κζμα «Περί καθοριςμοφ αρδευτικήσ περιόδου ζτουσ
2021 ςε Κοινότητεσ του Δήμου Σπάρτησ και καθοριςμοφ θζςεων, καθηκόντων και
αμοιβήσ υδρονομζων άρδευςησ»
7. Τθν υπ’ αρικμ. 74383/20-05-2021 (ΑΔΑ:9ΘΗ8Ο1Φ-55Μ) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου, με τθν οποία
επικυρϊνεται θ υπ’ αρικμ. 126/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου
Σπάρτθσ.
8. Τθν υπ’ αρικμ. οικ.9173/21-05-2021 Ρρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων για τθν
πρόςλθψθ υδρονομζων άρδευςθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Σπάρτθσ:
Μυςτρά, Ρελλάνασ, Θεραπνϊν, Φάριδοσ και Καρυϊν,
9. Το γεγονόσ ότι δεν υπιρξαν υποψιφιοι υδρονομείσ για τισ Κοινότθτεσ Σκοφρασ τθσ Δ.Ε.
Θεραπνϊν και Καςτορείου τθσ Δ.Ε. Ρελλάνασ
10. Τισ ανάγκεσ των Δθμοτϊν των Κοινοτιτων Σκοφρασ και Καςτορείου,
ΚΑΛΟΤΜΕ
Πςουσ επικυμοφν να διοριςκοφν ςε κζςθ υδρονομζα άρδευςθσ των κατωτζρω
Κοινοτιτων και ειδικότερα ςε μία από τισ κατωτζρω κζςεισ:
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1. Μία (1) κζςθ υδρονομζα ςτθν Τ.Κ. Σκοφρασ, τθσ Δ.Ε. Θεραπνϊν
2. Μία (1) κζςθ υδρονομζα ςτθν Τ.Κ. Καςτορείου, τθσ Δ.Ε. Ρελλάνασ (Α’ Δζςθ)
3. Μία (1) κζςθ υδρονομζα ςτθν Τ.Κ. Καςτορείου, τθσ Δ.Ε. Ρελλάνασ (Β’ Δζςθ)
να ςυμπλθρϊςουν ςχετικι αίτθςθ και να τθν υποβάλουν, μαηί με τα ςυνθμμζνα
ςε αυτι δικαιολογθτικά, είτε θλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, είτε
κατόπιν ραντεβοφ, μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του κεντρικοφ
καταςτιματοσ του Διμου Σπάρτθσ, ιτοι από 05-07-2021 ζωσ και 07-07-2021.
Το e-mail ςτο οποίο οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά τισ
αιτιςεισ τουσ είναι: dhmos.spartis@gmail.com.
Θ υποβολι των αιτιςεων μζςω ΕΛΣΑ με ςυςτθμζνθ επιςτολι, κα γίνεται προσ:
Διμο πάρτθσ
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Ευαγγελιςτρίασ 85 – 87 – πάρτθ Λακωνίασ
Εναλλακτικά, ςε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ αποςτολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ
θλεκτρονικά, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να τθν υποβάλλουν, αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο, ςτα γραφεία του Διμου Σπάρτθσ ςτθν ακόλουκθ
διεφκυνςθ: Διμοσ Σπάρτθσ, Ευαγγελιςτρίασ 85-87, ΤΚ. 23100 Σπάρτθ Λακωνίασ,
απευκφνοντασ τθν προσ το Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν, του Διμου Σπάρτθσ, υπ’ όψιν κασ Ρλαγάκθ Νικολζτασ ι κασ Κολζτςα Ειρινθσ
και μόνον αφοφ προθγουμζνωσ ζχει προθγθκεί τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν
υπθρεςία μασ για τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ και ϊρασ για τθν κατάκεςθ τθσ
ςχετικισ αίτθςθσ (τθλ. επικοινωνίασ: 2731081866 εςωτ. 116, 117).
Κάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτθςθ για μία (1) κζςθ
υδρονομζα.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει, κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων,
ιτοι μζχρι και τθν 07θ Ιουλίου 2021, να ζχουν τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια, να ζχουν
ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να μθν υπερβαίνουν το 60ο ζτοσ τθσ
θλικίασ τουσ.
Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να επιςυνάψουν ςτθν αίτθςι τουσ είναι:
1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ
2. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ γνωρίηει ανάγνωςθ και γραφι
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν υπάρχει κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ
Κϊδικα
Δεν δφνανται να διοριςκοφν ωσ υδρονομείσ οι καταδικαςκζντεσ ςε ποινι
ςυνεπαγομζνθσ κατά νόμο ςτζρθςθσ τθσ ικανότθτασ του διοριςμοφ ωσ δθμοςίου
υπαλλιλου, εφόςον διαρκεί θ ςτζρθςθ αφτθ.
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Σχετικι με τθ κθτεία, τισ κζςεισ, τα κακικοντα και τθν αμοιβι των υδρονομζων είναι θ
υπ’ αρικμ. 126/23-04-2021 (ΑΔΑ: 645ΞΩ1Ν-1Δ6) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
Διμου Σπάρτθσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 74383/20-05-2021 (ΑΔΑ:9ΘΗ8Ο1Φ55Μ) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ & Ιονίου.
Ανάρτθςθ τθσ παροφςασ κα γίνει ςτο χϊρο
ανακοινϊςεων του κεντρικοφ
καταςτιματοσ του Διμου Σπάρτθσ (Ευαγγελιςτρίασ 85-87). Θα ςυνταχκεί και το ςχετικό
πρακτικό ανάρτθςθσ ςτο φορζα . Θ παροφςα κα αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
Σπάρτθσ ( www.sparti.gov.gr ).
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