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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

47/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

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

έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2016, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

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

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο 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 έτους 2016, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, 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 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  

4. 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. 
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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 2016 ορίζει την 15
η
 Απριλίου και ως χρόνο λήξης την 

15
η
 Οκτωβρίου». 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:  
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Χαίρομαι που ακούω ότι λειτουργούν τα στικάκια σχεδόν σ’ όλο το 
Δήμο. Πραγματικά είναι πολύ καλό να έχει κάποιος προπληρωμένο χρόνο στο νερό και να μην 
πονοκεφαλιάζει κανείς. Έτσι βλέπουμε τις εκροές που υπάρχουν στο νερό και τις δυνατότητες άρδευσης. 
Στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή του Ομολίου και Μαρμαρίνης, που δεν έχουμε στικάκια θα κάνουμε αυτό 
που κάναμε και πέρσι, γιατί αν κάνουμε το ίδιο αυτή η περσινή τακτική δημιούργησε κάποιες ασάφειες 
και μικροεντάσει. Και ενώ δεν είναι υπεύθυνο το Σώμα γι’ αυτό καλείται να το διεκπεραιώσει. Τι θέλω να 
πω. Έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο ο υδρονομέας και λέει δεν εισέπραξα τα χρήματά μου. Ο σκοπός που 
κάνω την κουβέντα και την αναφορά είναι για να μην ξαναγίνουν αυτά. Και αν έγινε κάποια αστοχία να 
φροντίσουμε να τη διορθώσουμε. Πως μπορούμε λοιπόν να βρούμε μια λύση, εκεί που δεν έχουμε 
στικάκια, που θα θίγει τους λιγότερους.  
Το δεύτερο κομμάτι αφορά το δίκτυο και επειδή είναι λεφτά της Πολιτείας και ουσιαστικά διαχειριστής 
είναι ο Δήμος, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πέραν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο 
και κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Γιάννη (Κασίδας) μπορεί να σε στεναχωρήσω αλλά τα έφερε έτσι η 
Πολιτεία, ακόμη – ακόμη θα μπορούσαμε και μια ανάθεση δια μέσω των αρδευτών για να ορισθεί ένα 
συγκεκριμένο άτομο που θα εποπτεύει το αρδευτικό δίκτυο. Διότι όποια ζημιά και να γίνει οι αρδευτές 
είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το δίκτυο, ο Δήμος όμως καλείται να πληρώσει τις ζημιές. Και μάλιστα 
έχουμε περιπτώσεις που ο αρδευτής έχει το δίκτυο πατημένο με το τρακτέρ και να ζητά επιτακτικά από 
τον Αντιδήμαρχο να φροντίσει να φτιαχτεί άμεσα γιατί είναι υποχρέωση του Δήμου. Νομίζω λοιπόν ότι 
από αστοχίες που δεν έγιναν εσκεμμένα, αλλά επειδή πραγματικά δεν τα προλαβαίνουμε όλα και επειδή 
δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, μήπως θα έπρεπε να το δούμε σε μια νέα βάση και να πάμε step 
by step και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί αυτά αφορούν την καθημερινότητα των αρδευτών, 
των υδρονομέων. Δεν πιστεύω ότι γίνεται εσκεμμένη παρέμβαση για την άρδευση και αυτή θα πρέπει να 
είναι η πάγια θέση όλων των Προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων, διότι αυτοί σηκώνουν το βάρος». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Κληθήκαμε να ψηφίσουμε, άλλωστε εδώ και δύο χρόνια ο Δήμος δεν 
προσλαμβάνει κανέναν υδρονομέα. Ακούμε ότι το σύστημα δουλεύει. Το πώς λειτουργεί το ξέρουμε. Απλά 
οι παλιοί υδρονομείς πήραν τα στικάκια των ανθρώπων που ποτίζουν και κάνουν τη δουλειά τους και έτσι 
δουλεύει το σύστημα. Μικροπροβλήματα τα έχετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά έχουμε 
απευθείας αναθέσεις για αρδευτικά συστήματα κι όλα αυτά και καλό είναι να υπάρξει μια ενημέρωση ότι 
σ’ αυτό το Δήμο έχουμε τόσες πομώνες, τόσες πηγές, αυτοί είναι οι αρδευτές, εκεί υπάρχει ηλεκτρονικό 
καθεστώς και εκεί παλιό, αυτή η αγορά έγινε για εκείνο το αρδευτικό κλπ , για να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν 
ήξερα ότι το Ομόλιο και η Μαρμαρίνη δεν έχει στικάκια και πίστευα ότι με τις τελευταίες αγορές 
ολοκληρώσαμε τις εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό το δημοτικό συμβούλιο να μην 
ξανασχοληθεί με το πρώτο σκέλος του θέματος, για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων 
άρδευσης, αλλά να μας απασχολήσει μόνο ο προγραμματισμός που θα πρέπει να είναι γραμμένος και να 
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τον ξέρουμε. Θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Δεν έχω πρόβλημα με το θέμα και 
το ψηφίζω. Απλά θέλουμε σε κάποιο άλλο δημοτικό συμβούλιο να μας ενημερώσετε επί χάρτου». 
 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Το πρόβλημα διαχείρισης των υδάτων είναι πάρα πολύ σοβαρό και 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε με μπαλώματα. Τι θέλω να πω μ’ αυτό. Καταρχήν είναι αναγνωρισμένο απ’ 
όλους και από τη δημοτική αρχή, ότι η υπηρεσιακή δομή του δήμου σε υπηρεσιακά ζητήματα, αλλά  και 
στο συγκεκριμένο πάσχει. Δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις 
ανάγκες. Έτσι οδηγούμαστε στην πρόταση ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού ενώ στην 
ουσία υπάρχει. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού, απλά η 
Νομοθεσία δεν επιτρέπει στους Δήμους να την κάνει. Εκεί που δεν υπάρχουν στικάκια ή πηγές πως θα 
λειτουργήσουμε, με το δίκαιο του δυνατού; Δεν λύνεται έτσι το ζήτημα. Το ζήτημα της διαχείρισης των 
υδάτων πρέπει να στελεχωθεί από υπηρεσία του Δήμου που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά. Θα 
πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος την πρόσληψη μόνιμου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού που θα 
μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ δεν φαίνεται καμιά τέτοια προσπάθεια. Δεν θα δεχθούμε τέτοια 
μπαλώματα μας συγχωρείτε».  
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ Πρόεδρε έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι δεν είναι 
δυνατόν να επικαλούμαστε ένα Β.δ. του 1957 το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους 
υδρονομείς στους αγροφύλακες. Τότε μπορούσε να γίνει, αλλά σε κάθε χωριό υπήρχαν αγροφύλακες, που 
σήμερα είναι είδος προς εξαφάνιση. Άρα δεν πρέπει να το επικαλούμαστε. Όσον αφορά τις ανάγκες εγώ 
θεωρώ αναγκαία την πρόσληψη υδρονομέων δεδομένου ότι σε κάποια χωριά υπάρχουν υδρονομείς απλά 
δεν τους προσλαμβάνουμε με τον ορθόδοξο τρόπο εμείς, αλλά αφήνουμε να τους προσλάβουν 
ανορθόδοξα κάποιο άλλοι. Ούτε πάλι είναι λόγος επειδή θέλουμε τρεις υδρονομείς και δεν μπορούμε να 
τους προσλάβουμε όλους, να μην προσλαμβάνουμε κανέναν. Ότι αφορά τα στικάκια πιστεύω ότι έλυσαν 
το πρόβλημα της είσπραξης των τελών. Όμως ότι αφορά στην τήρηση της σειράς, στην καλή συντήρηση 
των εγκαταστάσεων ποιος θα το κάνει; Επαφίεται που; Να μιλήσω για το χωριό μου τη Σωτηρίτσα. Μας 
προετοίμασε με προηγούμενη εισήγηση ο κ. Λέτσιος ότι θα φέρει προσεχώς θέμα εκποίησης δημοτικής 
έκτασης για να συντηρήσουμε το δίκτυο άρδευσης που λέει ότι είναι σε κακή κατάσταση. Τι ισχύει τελικά; 
Καλύπτουν τα στικάκια και όλα δουλεύουν ρολόι ή είναι απαραίτητη και υπάρξει των υδρονομέων; Τέλος 
και δεν το θέτω εγώ ως αμφισβήτηση, αλλά υπάρχουν πολλοί αρδευτές που το αμφισβητούν. Ρωτάνε 
δηλαδή εάν είναι νόμιμο να προεισπράττεται το ρεύμα της πομώνας χωρίς αυτό να έχει καταναλωθεί; 
Φυσικά και θα καταψηφίσω.». 
 

Ο εισηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Δημήτριος 

Παπακώστας είπε τα εξής: «Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Στικάκια δεν έχουν μπει στο Ομόλιο και 
στη Μαρμαρίνη και αυτό για τεχνικούς και όχι για άλλους λόγους. Οι υδρονομείς ακόμα και το 2011 που 
γίναμε ένας Δήμος δεν ενδιαφέρθηκαν για τη συντήρηση του δικτύου. Πάντα υπήρχε το πρόβλημα. Ας 
είναι καλά οι Πρόεδροι που ασχολούνταν. Όσο για τα στικάκια, αφού λειτούργησαν, εκεί που οι πομώνες 
δεν προλάβαιναν, τώρα κάθονται. Αυτό γιατί ποτίζει ο καθένας αρδευτής όσο πρέπει. Ακόμα και τα βυτία 
που γεμίζουν δεν αφήνουν να πέσει σταγόνα έξω. Άρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το στικάκι και στη σειρά. 
Αυτή είναι η αλήθεια». 
 

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος είπε τα εξής: «Μια διευκρίνηση για να γίνει κατανοητό γιατί πάμε σ’ 
αυτή την επιλογή. Και αναφέρομαι σ’ αυτό που είπε ο Θανάσης (Τριανταφύλλου) για τη Σωτηρίτσα. Αν 
πάμε με πρόσληψη χρειαζόμαστε 3 υδρονομείς με τρίμηνη σύμβαση. Αυτό σημαίνει 1.280€ το μήνα ο 
κάθε υδρονομέας, δηλαδή κόστος σχεδόν 11.000€. Αυτή τη διαφορά θα κληθούν να την πληρώσουν οι 
παραγωγοί, αφού είναι ανταποδοτικό». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

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

των αρδευτικών υδάτων», 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Βεβαιώνουμε 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. Καθορίζουμε ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2016 ορίζει την 15
η
 Απριλίου 2016 

και ως χρόνο λήξης την 15
η
 Οκτωβρίου 2016.  

 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης 

Αναστασίου, Γεώργιος Μασούρας, Θωμάς Σιμούλης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθώς και οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα - Λιαράτσικα, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Αθανάσιος Ολύμπιος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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