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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 22/02/2019 ώρα 21:20. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 1594 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

43/2019 
από το πρακτικό της 2ης/ 22.02.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο 

έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2019, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22-02-2019, ώρα 17:00 (5:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1339/18-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Μασούρας Γεώργιος 7. Μπάτσικας Βασίλειος 

8. Μπεϊνάς Αντώνιος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Ολύμπιος Αθανάσιος 11. Ριζούλης Στέφανος 

12. Σιμούλης Θωμάς1 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης 19. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Ζιούλη Αναστασία 23. Κούκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Καλαγιάς Γρηγόριος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 13ο  : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο 

έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2019, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι 

υδρονομείς άρδευσης των οποίων η πρόσληψη 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 διαχείριση αυτής υπαγόμενα 

αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις των έργων θα ενεργείται 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  

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

Ευρυμενών, Μελιβοίας, Αγιάς και Λακέρειας.  

 

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. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

 

Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την άρδευση του έτους 

2019,  

α) των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου 

β) του δημοτικού αρδευτικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Μαρμαρίνης  

θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου Αγιάς.  
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Για τις υπόλοιπες δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες του Δ. Αγιάς δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη 

υδρονομέων. 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. Ο αριθμός των  θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε τέσσερις (4) ως εξής:  

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός 

θέσεων 

Ιδιότητα 

υδρονομέων 

(επόπτης ή 

υδρονομέας) 

1 Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Ομολίου (θέση Κεράνη & θέση 

Αγριάδες) 

1 Υδρονομέας 

2 Αρδευτικό δίκτυο Ομολίου (θέση Σταβάρι) & Παλαιοπύργου 

(θέση Παλιοβόρια) 

1 Υδρονομέας 

3 Αρδευτικό δίκτυο Στομίου (θέση Σταβάρι & θέση 

Παλιοβόρια) 

 

1 Υδρονομέας 

4 Δημοτικού αρδευτικού δικτύου της τοπικής κοινότητας 

Μαρμαρίνης 

1 Υδρονομέας 

 

Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και τις ρυθμίσεις της αριθμ. οικ. 

2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)  &  οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την 

οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.  

 

Γ. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2019 ορίζει την 1η Απριλίου και ως χρόνο λήξης 

την 31η Οκτωβρίου για τις τοπικές κοινότητες Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου (λόγω της καλλιέργειας 

ακτινιδίου) και ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την 30η 

Σεπτεμβρίου για τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δ. Αγιάς».  

 

Δ. Να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις για την πληρωμή των υδρονομέων οι οποίες θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τους αρδευτές επιπλέον των τελών άρδευσης σύμφωνα με την αριθμ. 79/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) Απόφαση του ΔΣ Αγιάς. 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-οικ-213917002217-02-2012-φεκ-41423-02-2012-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-οικ-213917002217-02-2012-φεκ-41423-02-2012-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-οικ-οικ-219352002220-02-2013/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της εντεταλμένης δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118): «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 

- τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176): «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

- τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Β.δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 (Α΄60): «Περί της αστυνομίας επί 

των αρδευτικών υδάτων», 

- την εγκ. Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α')», 

- την υπ’ αριθμ. 79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Καθορίζουμε ότι η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την 

άρδευση του έτους 2019 και συγκεκριμένα: 

1. των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου, 

2. του δημοτικού αρδευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης  

θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου Αγιάς.  

 

3. Για τις υπόλοιπες δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες του Δ. Αγιάς δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη 

υδρονομέων. 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. Ορίζουμε τον αριθμό των  θέσεων των υδρονομέων σε τέσσερις (4) και συγκεκριμένα:  

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου 
Αριθμός 

θέσεων 

Ιδιότητα 

υδρονομέων 

(επόπτης ή 

υδρονομέας) 

1.  Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Ομολίου (θέση Κεράνη & θέση 

Αγριάδες) 

Μία (1) Υδρονομέας 

2.  Αρδευτικό δίκτυο Ομολίου (θέση Σταβάρι) & Παλαιοπύργου 

(θέση Παλιοβόρια) 

Μία (1) Υδρονομέας 

3.  Αρδευτικό δίκτυο Στομίου (θέση Σταβάρι & θέση Παλιοβόρια) 

. 

Μία (1) Υδρονομέας 

4.  Δημοτικού αρδευτικού δικτύου της τοπικής κοινότητας 

Μαρμαρίνης 

Μία (1) Υδρονομέας 

 

Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και τις ρυθμίσεις της αριθμ. οικ. 

2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)  &  οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την 

οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-οικ-213917002217-02-2012-φεκ-41423-02-2012-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-οικ-213917002217-02-2012-φεκ-41423-02-2012-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-οικ-οικ-219352002220-02-2013/
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Γ. Καθορίζουμε το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2019, την 1η Απριλίου και 

ως χρόνο λήξης την 31η Οκτωβρίου για τις τοπικές κοινότητες Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου (λόγω 

της καλλιέργειας ακτινιδίου) και ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1η Μαΐου και ως χρόνο 

λήξης την 30η Σεπτεμβρίου για τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγιάς.  

 

Δ. Εγκρίνουμε την εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων για την πληρωμή των υδρονομέων οι οποίες θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τους αρδευτές, επιπλέον των τελών άρδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. 79/2013 

(ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς 

για τις επιπλέον ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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