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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 15-4-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων 

άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, 

σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00 

(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη 

Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – 

Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
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8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος
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 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

Απόντες 

19. Βατζιάς Αντίγονος 20. Βόγιας Δημήτριος 

21. Κουτσαντάς Βασίλειος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σμυρλής Βασίλειος 24. Συρακούλης Γεώργιος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσιτσές Δημήτριος 

27. Τσαγκάλης Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2
 Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος 

Νικόλαος (Μαρμαρίνης). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του 

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ
ου

 Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση 

του 5
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση 

των θεμάτων της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1
ο
:  Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων 

άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, 

σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, κ. Παπακώστας Δημήτριος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τα εξής: 

 

«Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, από τις ειδικές ρυθμίσεις 

του από 28.3/15.4.1957 β. δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» 

(ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.» 

 

Το άρθρο 3 παρ.3 του συγκεκριμένου Β.Δ, αναφέρει ότι: «Όπου δεν κρίνεται αναγκαία 

η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, τα έργα τούτων ασκούν οι αγροφύλακες.», 

ενώ το άρθρο 4 παρ.1  του ίδιου Β.Δ ορίζει ότι: «Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα 

διοικητικά συμβούλια των αναγκ. συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων, τα δημοτικά και 

τα κοινοτικά συμβούλια και αι διοικήσεις των νομικών προσώπων ή των άλλων 

Οργανισμών αποφαίνονται εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την 

διαχείρισιν αυτής υπαγόμενα αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις 

των έργων θα ενεργήται δι' ιδίων υδρονομικών οργάνων ή τας αρμοδιότητας τούτων θα 

ασκώσι προσθέτως οι αγροφύλακες.» 

 

Το άρθρο 4 παρ.2  Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να 

καθορίζει με απόφαση του: 

1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 

2. τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων,  

3. τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση  

4. την αμοιβή του κάθε οργάνου. 

 

Στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου υπάγονται τα αρδευτικά ύδατα των 

Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Μελιβοίας, Αγιάς και Λακέρειας.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει εάν για την εξασφάλιση της 

διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των σχετικών 

έργων υπάρχει ανάγκη να προσληφθούν ειδικά υδρονομικά όργανα, λαμβάνοντας 

υπόψη και την αριθμ. 13/2012 Απόφαση του ΣτΕ «Άρση της Αναστολής Προσλήψεων 

κατά την προεκλογική περίοδο». 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

 

Α. Ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη υδρονομέων διότι τοποθετήθηκε ηλεκτρονικό 

σύστημα άρδευσης με κάρτα σχεδόν σε όλα τα αντλιοστάσια. Αρμόδια όργανα για την 

διανομή των αρδευτικών υδάτων όπου απαιτείται  και τη φύλαξη των αρδευτικών 

έργων θα είναι η αρμόδια αγροφυλακή. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία 

του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – 

αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του 

νερού θα κάνουν τα τοπικά συμβούλια σε συνεργασία με την αρμόδια αγροφυλακή. 

Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Β. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2014 ορίζει την 1
η
 Μαΐου και 

ως χρόνο λήξης την 15
η
 Οκτωβρίου».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας κου Παπακώστα Δημήτριου,  

- τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957, 

- τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου ότι ψηφίζει 

«Λευκό», 

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 

 
Α. Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη υδρονομέων διότι τοποθετήθηκε 

ηλεκτρονικό σύστημα άρδευσης με κάρτα σχεδόν σε όλα τα αντλιοστάσια. Αρμόδια 

όργανα για την διανομή των αρδευτικών υδάτων όπου απαιτείται  και τη φύλαξη των 

αρδευτικών έργων θα είναι η αρμόδια αγροφυλακή. Στις περιπτώσεις που 

παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες 

σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) 

τη διανομή του νερού θα κάνουν τα τοπικά συμβούλια σε συνεργασία με την αρμόδια 

αγροφυλακή. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Β. Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2014 την 1
η
 

Μαΐου 2014 και ως χρόνο λήξης την 15
η
 Οκτωβρίου 2014.  

 

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου που ψήφισε 

«Λευκό». 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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