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ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                                   ΝΙΓΡΙΣΑ, 16/3/2022 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ AΡΓΔΤΗ                            Αξηζκ. Πξση.:   749 
ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ   
Σαρ. Γηεύζπλζε : 28εο Οθησβξίνπ 8  
Σαρ. Κώδηθαο : 62200 - Νηγξίηα 
Σειέθσλν : 23220 25516 
E-mail :  deyan62200@gmail.com 
                                                      
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ 

με ζύμβαζη εργαζίας οριζμένοσ τρόνοσ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑ Γήμοσ Βιζαληίας 
 

    Έτονηας σπόυη: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 ηνπ Ν.3274/2004. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Ν. 3584/2007. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 5 ηνπ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ 118/Α`/24-5-2011). 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 1 ηνπ Ν.4325/2015. 
5. Σν άξζξν 94 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α`/31-7-2017). 
6. Σελ αξηζ. 8/2022 (ΑΓΑ:Ω5804653l1-EB8) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ     
    ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β., πεξί «Καζνξηζκνύ αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαη ζύζηαζε ζέζεσλ    
    πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ην έηνο 2022». 
 
 
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
 
  Σην πρόζληυη επηά (7) Τδρονομέφν Άρδεσζης και έναν (1) Υειριζηή 
Μητανήμαηος έργοσ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
(πιήξνπο απαζρόιεζεο),  γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2022, κε ηνπο όξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ και καλεί όζνπο ελδηαθέξνληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο 
ηνπο, είηε απηνπξνζώπσο  ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. ζηε Νηγξίηα (28εο Οθησβξίνπ 
8 – 1ν όξνθν), είηε ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε (deyan62200@gmail.com) 
 

1. Αριθμός θέζεφν  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. κε ηελ ππ' αξηζκ. 8/2022 απόθαζή ηνπ 
θαζόξηζε ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζηηο Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο Αρηλνύ, Βηζαιηίαο θαη Σξαγίινπ σο εμήο: 

 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηηνρσξίνπ, 
 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα  Λεπθνηόπνπ, 
 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Παξαζθεπήο, 
 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθόθιεηαο, 
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 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Σξηαληαθπιιηάο, 
 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνζάιαζζαο, 
 κία (1) ζέζε γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Ιβήξσλ. 
 κία (1) ζέζε γηα Υεηξηζηή Μεραλήκαηνο έξγνπ ζηελ Δλόηεηα Βηζαιηίαο  

 
Ήηνη ζπλνιηθά επηά (7) Τδξνλνκέσλ Άξδεπζεο γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2022 θαη 
έλαο  (1) Υεηξηζηή Μεραλήκαηνο έξγνπ. 
 

2. Αρδεσηική περίοδος 

Σν Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. όξηζε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν γηα ην έηνο 2022 ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 8/2022 απόθαζή ηνπ από 1–4–2022 έσο 31–10–2022. 

3. Απαιηούμενα Προζόνηα 

Γηα λα εθιεγεί θάπνηνο πδξνλνκέαο άξδεπζεο πξέπεη:  
 
α. Να έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα. 
β. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην     
    60ν (ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξαγξ. 1β. ηνπ Β.Γ 28.3/15.4.1957.  
γ. Να γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή. 
 
 
Γηα λα εθιεγεί θάπνηνο Υεηξηζηή Μεραλήκαηνο έξγνπ πξέπεη: 
 
α. Να έρεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα. 
β. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην     
    60ν (ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξαγξ. 1β. ηνπ Β.Γ 28.3/15.4.1957.  
γ. Να γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή. 
δ. Να έρεη άδεηα Υεηξηζηή Μεραλήκαηνο έξγνπ. 
 
     Γεν μπορούν να εκλεγούν σδρονομείς και τειριζηής μητανήμαηος  
έργοσ :  
 Οη θαηαδηθαζζέληεο ζε πνηλή ζπλεπαγνκέλε θαηά ην λόκν ζηέξεζε ηεο ηθαλόηεηνο 
ηνπ δηνξηζκνύ σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθ` όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 
 
 

4. Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηηζη ζσμμεηοτής – 
προηίμηζης (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο) πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α.Β. ζηελ νπνία 
ππνρξεσηηθά ζα δειώλνπλ ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα 
απαζρνιεζνύλ. 
Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 
α) Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
β) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην 
     κεηξών αξξέλσλ. ην πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ρξνλνινγία   
     γελλήζεώο ηνπ.  
γ) Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο. 
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δ) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  
ε) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986  ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη : 

 γλσξίδεη θαιά αλάγλσζε θαη γξαθή, 
 δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε ηεο 

ηθαλόηεηάο ηνπ γηα δηνξηζκό σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ (εθόζνλ δηαξθεί ε 
ζηέξεζε απηή) 
 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη ζα δεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο  
Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ ησλ πξνο πξόζιεςε ππνςεθίσλ. 
 
 

5. Δκλογή σδρονομέφν άρδεσζης και Υειριζηή Μητανήμαηος έργοσ  – 
πρόζληυη  

   Οη πδξνλνκείο άξδεπζεο θαη ν ρεηξηζηήο κεραλήκαηνο έξγνπ ζα εθιεγνύλ από ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.  ζύκθσλα κε ην β.δ.28.3/15.4.1957(Α` 60), 
ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ΠΤ 33/2006 (Α` 280) ή άιινπ νξγάλνπ 
θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην λ. 2190/1994 (Α`28).   

6. Γιάρκεια  ζύμβαζης 

Οη πδξνλνκείο άξδεπζεο θαη ν ρεηξηζηήο κεραλήκαηνο έξγνπ ζα πξνζιεθζνύλ γηα ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ 2022, όπσο απηή νξίζηεθε κε ηελ 
απόθαζε 8/2022 ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. 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 31/10/2022.  

7. Καθήκονηα Τδρονομέφν  
 

α. Η 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 ζεηξάλ αξδεύζεσο). 
β. Η θύιαμε θαη ε πξνζηαζία ησλ πάζεο θύζεσο αξδεπηηθώλ έξγσλ θαη ε επηκέιεηα 
ηεο θαιήο ζπληήξεζήο ηνπο. 
γ. 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. 
δ.  Η βεβαίσζε θαη ε θαηαγγειία ησλ πεξί ηα άλσ αληηθείκελα αδηθεκάησλ. 
ε. Η άκεζνο γλσζηνπνίεζε εηο ηελ αξκόδηα ππεξεζία παληόο αγξνηηθνύ αδηθήκαηνο, 
ην νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο. 
δ. Η πξνζθόκηζε ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Β. 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, 
έθηαζε πνπ θαιιηέξγεζαλ θαη ην Α.Φ.Μ. ηνπο. 
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8. Καθήκονηα τειριζηή μητανήμαηος έργοσ 
 

 

α) Να ρεηξίδεηαη, κε ηελ επηθύιαμε εηδηθόηεξσλ δηαηάμεσλ, εθείλα ηα κεραλήκαηα 
έξγνπ γηα ηα νπνία θαηέρεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα ρεηξηζηή. 
β) Να δηελεξγεί ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ, ην νπνίν 
ρεηξίδεηαη. 
γ) Να κελ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην κεράλεκα έξγνπ, ην νπνίν ρεηξίδεηαη, εθόζνλ 
δηαπηζηώλεη όηη ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ππάξρεη θίλδπλνο γηα πξόθιεζε αηπρήκαηνο 
ή δεκηώλ. 
δ) Να κε δηαζέηεη θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί, ζε θακία πεξίπησζε θαη γηα θαλέλαλ 
ιόγν, ην κεράλεκα έξγνπ γηα ηελ απιή κεηαθνξά πξνζώπσλ. 
ε) Να κελ επηηξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ην ρεηξηζκό ηνπ κεραλήκαηνο γηα ην νπνίν 
έρεη ηελ επζύλε ζε άιια πξόζσπα. 
ζη) Να ηεξεί ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηηο 
εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα κεραλήκαηα έξγνπ, όηαλ θηλείηαη επί ησλ 
νδώλ ηεο ρώξαο. 
δ) Να έρεη γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ κέηξσλ, θαλόλσλ, θαλνληζκώλ θαη 
νδεγηώλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ 
εξγαζηώλ, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηώλ. 
ε) Να ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο, 
όπσο πεξηγξάθνληαη θαη νξίδνληαη ζην βηβιίν νδεγηώλ ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ 
παξαδίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο. 
 

9. Γημοζίεσζη Ανακοίνφζης 

Η αλαθνίλσζε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. κε 
ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. (28εο 
Οθησβξίνπ 8 – Νηγξίηα), ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο (Ηξώσλ 2 - 
Νηγξίηα), ζηηο έδξεο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αρηλνύ, Βηζαιηίαο & Σξαγίινπ θαη ζηηο 
αληίζηνηρεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο όπνπ έρνπλ ζπζηαζεί νη ζέζεηο πδξνλνκέσλ 
άξδεπζεο θαη ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ, θαζώο θαη κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ΓΔΤΑΒ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ζηε Γηαύγεηα. 

10.  Τποβολή αιηήζεφν ζσμμεηοτής-πληροθόρηζη ενδιαθερομένφν  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, 
καδί κε ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά ζηε 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (deyan62200@gmail.com), είηε 
απηνπξνζώπσο (κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζην ηειέθσλν 2322025516), 
ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο  Άξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο, 28εο Οθησβξίνπ 8 – Νηγξίηα 
– 1νο όξνθνο Σ.Κ. 62200-Νηγξίηα, ππ’όςηλ γξαθείν πξνζσπηθνύ. 
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Ανσπόγραθες αιηήζεις δεν 
γίνονηαι δεκηές.  
  Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κία κόλν ζέζε. Η ζώξεπζε 
ζέζεσλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
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αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 
  Η 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.Τ.Α.Β. (από Γεπηέξα 21/3/2022 έσο θαη ηελ 
Πέκπηε 30/3/2022 & ώξα 14:00 κ.κ.).   

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.Β. 

 

 

  ΜΑΛΑΡΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 
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