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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
Δημοτικό Συμβούλιο 146/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 29-6-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  9357/25-6-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος 11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος 15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
23. Βαλάρης Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)

Απόντες
5. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 6. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
7. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 8. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
9. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 10. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
11. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 12. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
13. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 14. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
15. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 16. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) 22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης, καθώς επίσης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων του Συλλόγου 
Γυναικών Ανατολής.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της  
Δ.Ε.Υ.Α.  Αγιάς για  το έργο: «Αύξηση ποσότητας νερού με την κατασκευή πέντε  (5)  
δεξαμενών  ύδρευσης  στο  Δήμο  Αγιάς». (Εισήγηση:  Αντώνιος  Μπελιάς,  Πρόεδρος 
ΔΕΥΑ Αγιάς).

Θέμα  2ο ΕΗΔ: Έγκριση  κυκλοφορίας  απορριμματοφόρου  οχήματος.  (Εισήγηση: 
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση  εκμίσθωσης Δημοτικού Θεάτρου Ομολίου και  καθορισμός  
τιμήματος. (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, δημοτικός σύμβουλος).

Θέμα 4ο ΕΗΔ: Χορήγηση άδειας  στάσιμου  υπαίθριου εμπορίου  σταθερής καντίνας  
στην  Αλβανού  Ευμορφία  του  Αποστόλου.  (Εισήγηση:  Χρήστος  Ξαφάρας,  
Αντιδήμαρχος).

Θέμα 5ο ΕΗΔ: Εκλογή  υδρονομέων  άρδευσης  στο  Δήμο Αγιάς,  για  την  αρδευτική  
περίοδο 2012. (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον γεωπόνο του Δήμου 
Παπακώστα Δημήτριο, που εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 2ο: Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς.
Με την περίπτωση ζ της  παρ.  1  του άρθρου 72 του Ν.  3852/10 ορίζεται  ότι  η  

οικονομική  επιτροπή  εισηγείται  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  
δικαιωμάτων και εισφορών.

Σε  εφαρμογή  των  ανωτέρω η  Οικονομική  Επιτροπή,  με  την  υπ’  αριθμ.77/2012  
απόφασή  της,  εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  τροποποίηση  των  τελών  
άρδευσης που είχαν καθορισθεί  με  την υπ’  αριθμ.79/2011 απόφαση του Δημοτικού  
Συμβουλίου, που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 8990/53904/17-6-
2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Τα  τέλη  άρδευσης  είναι  ανταποδοτικά  έσοδα  του  Δήμου  και  προορίζονται  να  
καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των  
δεξαμενών και των δικτύων άρδευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων  
κεφαλαίων. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση των τελών άρδευσης θα ισχύσει από την τρέχουσα  
αρδευτική περίοδο και διαμορφώνεται σύμφωνα με την εισήγηση που σας έχει δοθεί με  
την ημερήσια διάταξη και έχει ως εξής:

Τοπικές Κοινότητες Ομολίου – Στομίου - Παλαιοπύργου
Αρδεύονται,  περίπου 5.500 στρ.  καλλιεργούμενης  γης,  από τα οποία περίπου 4.500  
στρέμματα είναι φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, τριφύλλια κλπ.) και 1.000 περίπου  
στρέμματα δεντροκαλλιεργειών (ακτινίδια, ελιές, κάστανα κλπ). 
Η άρδευση γίνεται από τέσσερα (4) αντλιοστάσια που βρίσκονται στην παλαιά κοίτη  
του Πηνειού Ποταμού.
Η χρέωση για το ανωτέρω σύστημα άρδευσης θα είναι: 
Πάγιο 1,5€ ανά στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες που θα προκαταβάλλεται μαζί με την  
αίτηση για άρδευση και για  τις  μεγάλες καλλιέργειες  που ποτίζονται με  καρούλια η  
μπεκ, η χρέωση θα είναι 2,8€ την ώρα (2,6€/ώρα για τον Δήμο και 0,20€/ώρα για τον  
υδρονομέα), ενώ για τα περιβόλια που ποτίζονται με σταγόνες η χρέωση θα είναι 0,13€  
ανά κυβικό μέτρο (0,11€/μ3 για τον Δήμο και 0,02€/μ3 για τον υδρονομέα).

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης
Η  αρδευομένη  έκταση  είναι  περίπου  200  στρέμματα  με  δεντροκαλλιέργειες  και  
κηπευτικά  και  ποτίζονται  από δεξαμενή  χωρητικότητας  550μ3 η  οποία  γεμίζει  από  
πηγή και από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις. 
Η χρέωση των αρδευτών με το ανωτέρω σύστημα θα γίνεται με την ώρα ποτίσματος  
και  τιμή  4€/ώρα.  Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  υδρονομέας  ο  οποίος  θα  
αμείβεται με 1,5€/ώρα. 

Όποιος  αρδευτής  θελήσει  να  ποτίσει  απευθείας  από  την  γεώτρηση  επειδή  δεν  του  
επαρκεί  η  πίεση  από την δεξαμενή  τότε  θα χρεώνεται  με  την κιλοβατώρα από την  
ένδειξη του μετρητή με τιμή 0,10€/κιλοβατώρα.
Ο υδρονομέας θα αμείβεται ξεχωριστά με 1,5€/ώρα.
Αυτός ο τρόπος άρδευσης θα ισχύσει  αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις  στο  
δίκτυο.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών των αρδευτών δεν ισούται  
με  τις  ενδείξεις  του  μετρητή,  τότε  η  διαφορά  θα  επιμερίζεται  σε  όλους  τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
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αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αυτός ο τρόπος άρδευσης θα ισχύσει  αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις  στο  
δίκτυο.

Τοπική Κοινότητα Δήμητρας
Στην τοπική κοινότητα Δήμητρας υπάρχει δίκτυο με υδρόμετρα για να αρδεύονται οι  
μπαχτσέδες μέσα στον Οικισμό. 
Η χρέωση θα είναι 0,10€/μ3.

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι  
0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών των αρδευτών δεν ισούται  
με  τις  ενδείξεις  του  μετρητή,  τότε  η  διαφορά  θα  επιμερίζεται  σε  όλους  τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην  τοπική  Κοινότητα  Αμυγδαλής  οι  αρδευτές  δεν  χρησιμοποιούν  υδρονομέα.  Σε  
περίπτωση  που  προσληφθεί  υδρονομέας,  την  αμοιβή  του  θα  την  καθορίσει  το  Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι  
0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών δεν  
ισούται με τις ενδείξεις  του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου οι αρδευτές δεν χρησιμοποιούν υδρονομέα. Σε  
περίπτωση  που  προσληφθεί  υδρονομέας,  την  αμοιβή  του  θα  την  καθορίσει  το  Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων
Ποτίζονται  από  πηγές  περίπου  170  στρέμματα  δεντροκαλλιέργειες  (κάστανα,  μήλα,  
κεράσια κλπ). 
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα  
(5,00€/στρέμμα). 
Από την υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Μετσίτι» ποτίζονται περίπου 100 στρέμματα  
μηλιές και κερασιές. 
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι  
0,10€/κιλοβατώρα. 
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού.
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Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών δεν  
ισούται με τις ενδείξεις  του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην  τοπική  Κοινότητα  Νερομύλων  οι  αρδευτές  δεν  χρησιμοποιούν  υδρονομέα.  Σε  
περίπτωση  που  προσληφθεί  υδρονομέας,  την  αμοιβή  του  θα  την  καθορίσει  το  Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Ελάφου
Η άρδευση γίνεται από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις στην θέση «Αμυγδαλιά» και στην  
θέση «Γρίβα».
Όσοι αρδευτές ποτίζουν από τις γεωτρήσεις η χρέωση θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού. 
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών δεν  
ισούται με τις ενδείξεις  του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
Η άρδευση γίνεται  με νερά από την πηγή στην θέση «Μάνα Νερό» και αρδεύονται  
περίπου 300 στρέμματα με δεντροκαλλιέργειες.  
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα  
(5,00€/στρέμμα).
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Αετολόφου
Η  άρδευση  γίνεται  από  τρεις  (3)  αρδευτικές  γεωτρήσεις  στις  θέσεις  «Κοκκίνες»,  
«Αλώνια» και «Τσαΐρι». 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών δεν  
ισούται με τις ενδείξεις  του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς
Από τις πηγές στις θέσεις «Καμάρα», «Καμπυλαγάς», «Στέρνα», «Αγ. Γεώργιος» και  
«Αηλιάς» ποτίζονται περίπου 130 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες.
Η χρέωση γι’ αυτούς του αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το  
στρέμμα  (5,00€/στρέμμα).  Αν  οι  αρδευτές  χρησιμοποιήσουν  υδρονομέα,  θα  τον  
επιβαρυνθούν οι ίδιοι.
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Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  στη  θέση  «Αγ.  Αθανάσιος»  η  
χρέωση θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  
ειδοποιήσουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ώστε να σημειωθεί η αρχική ένδειξη  
του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών των αρδευτών δεν ισούται  
με  τις  ενδείξεις  του  μετρητή,  τότε  η  διαφορά  θα  επιμερίζεται  σε  όλους  τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας
Η άρδευση  γίνεται  από αρδευτικές  γεωτρήσεις  στις  θέσεις  «Μαλάτη»,  «Ασπρόγια»,  
«Κουτσουπιά», «Γκούτζιμπο» και «Ψιλή Ράχη». 
Αρδεύονται κυρίως δενδροκομικές καλλιέργειες. 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 5€/ώρα στην αρδευτική γεώτρηση «Μαλάτη» και 4€/
ώρα στις υπόλοιπες.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών των αρδευτών δεν ισούται  
με  τις  ενδείξεις  του  μετρητή,  τότε  η  διαφορά  θα  επιμερίζεται  σε  όλους  τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.
Όσοι αρδευτές ποτίζουν από την πηγή στην θέση «Αγ. Τριάδα» (Αύλακας Βελίκας), η  
χρέωση θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας
Το πότισμα γίνεται από δυο δεξαμενές στις θέσεις «Ξάνοιγμα» και «Μετόχι». 
Η δεξαμενή στη θέση Ξάνοιγμα δέχεται τα νερά από μια αρδευτική γεώτρηση και η  
δεξαμενή στη θέση «Μετόχι» δέχεται τα νερά από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις. Επειδή  
το νερό από τις δεξαμενές ρέει στο δίκτυο με την βοήθεια αντλιοστασίου.
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 5€/ώρα. 
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών των αρδευτών δεν ισούται  
με  τις  ενδείξεις  του  μετρητή,  τότε  η  διαφορά  θα  επιμερίζεται  σε  όλους  τους  
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η  
αυτή  η  διαφορά  προέκυψε  από  βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην  κάλυψη  της  
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Για τους αρδευτές που ποτίζουν από την γεώτρηση στη θέση «Μπραΐμι» η χρέωση θα  
είναι 4€/ώρα.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.
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Όσοι  αρδευτές  ποτίζουν  από  την  λιμνοδεξαμενή  στη  θέση  «Μελίσσια»  είναι  
υποχρεωμένοι να έχουν υδρόμετρα διότι η χρέωση γίνεται με το κυβικό μέτρο που θα 
καταναλώνουν και με τιμή 0,13€ ανά κυβικό μέτρο (0,13€/μ3) (0,10€ για τον Δήμο και  
0,03€ για τον υδρονομέα ο οποίος θα καταμετρήσει και τα ρολόγια). Σε περίπτωση που  
κάποιος παραγωγός προξενήσει ζημιά στο υδρόμετρο θα το αντικαθιστά η υπηρεσία και  
θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο ποσό (υλικά συν εργασία) στον παραγωγό.

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου
Η άρδευση γίνεται με τσιμενταύλακες από δυο υδρομαστεύσεις.
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ  
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Σκήτης
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου και παραδοθεί για  χρήση  
στους αρδευτές, θα ισχύσει χρέωση πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).

Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει  το 
Δ.Σ σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Ευρυμενών κ.  Ξαφάρας Χρήστος που 

είπε: «Στα τέλη άρδευσης του Στομίου και Ομολίου, ειδικά στα περιβόλια, θεωρώ ότι η  
μείωση του  0,1€  είναι  πολλή λίγη,  πρέπει  να  μειωθεί  τουλάχιστον  ακόμη 0,1€.  Το  
τιμολόγιο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Με τα περσινά δεδομένα, που τα έχουμε μετρήσει,  
το κόστος είναι πολύ μεγάλο».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κος  Τσιτσές  Δημήτριος που  είπε: 
«Παρατηρώντας  τα  τέλη  άρδευσης  και  χωρίς  να  θέλω  να  επεκταθώ  σε  άλλες  
Κοινότητες γιατί δεν γνωρίζω τις ιδιαιτερότητές τους, θα αναφερθώ στις Κοινότητες  
Στομίου και Ομολίου και θα συμφωνήσω με τον Χρήστο Ξαφάρα, ότι για να επιτευχθεί  
το 0,1€ παρακάτω θα πρέπει οι υδρονομείς να ελέγχουν τα περιβόλια διότι δεν ποτίζει  
κανείς  πλέον  με  150ντάρια  μπεκ,  με  συνέπεια  ούτε  ο  Δήμος  να  είναι  συνεπής  στο 
δάνειο, ούτε η παροχή υπηρεσίας προς τους αγρότες να είναι η πρέπουσα. Αντίθετα  
υπάρχει ένας ανταγωνισμός καθημερινός για το ποιος θα βάλει μεγαλύτερα μπεκάκια,  
μειώνοντας την παροχή του αρδευτικού συγκροτήματος. 

Θα ήθελα λοιπόν να εστιαστείτε εκεί, οι υδρονομείς πρέπει να κάνουν σωστά τη  
δουλεία  τους,  να  ελέγξουν  τις  παροχές,  να  υποχρεώσουν  όλους  τους  αρδευτές  να 
βάλουν 150ντάρια μπεκ, να βάλετε και πρόστιμα αν είναι δυνατό, να γίνει ένας μαζικός  
έλεγχος, σ’ όλα τα περιβόλια. 

Βλέπω  καθημερινά  ότι  εγκαταλείπεται  το  αρδευτικό  και  είναι  κρίμα,  δεν  θα  
βγαίνουν ούτε τα έξοδα. Σίγουρα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα αυτοί που τη νύχτα  
θα κλέψουν νερό, για να κερδίσουν κατά τη γνώμη τους, άσχετα αν αυτό δημιουργεί ένα  
φαύλο κύκλο προβλημάτων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει οι υδρονομείς να  
κάνουν σωστά τη δουλεία τους ή ας το εγκαταλείψουμε».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος που είπε: «Με αφορμή 
το θέμα που συζητάμε θα ήθελα η Αντιδήμαρχος Αγιάς, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο  
της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου, να δει αν μπορεί να αξιοποιηθεί για άρδευση, η 
πομώνα  που  βρίσκεται  όπως  πάμε  για  την  Ανάβρα  δεξιά  και  συγκεκριμένα  να 
αξιοποιηθεί για την άρδευση της περιοχής τα “Καραλάρια”».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών
 τις διατάξεις του Β.Δ/τος 24-09-/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον  

νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,
 τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 

δήμων και κοινοτήτων»,
 τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06
 τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80,
 την υπ’ αριθμ.77/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 την υπ’ αριθμ.79/2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΛΩ6Ι-Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με θέμα «Καθορισμός τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς»,
 την  αρνητική  ψήφο  των  δημοτικών  συμβούλων  κ.κ.  Μαρούδα  Ρίζου,  Τσιτσέ 

Δημήτριου και Καλαγιά Γρηγόριου και
 την απουσία από την αίθουσα του κ. Βατζιά Αντίγονου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Καταργεί την υπ’ αριθμ. 79/2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΛΩ6Ι-Π) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς».

Β. Ρυθμίζει τα τέλη άρδευσης του Δήμου Αγιάς, ως εξής:
Τοπικές Κοινότητες Ομολίου – Στομίου - Παλαιοπύργου

Αρδεύονται, περίπου 5.500 στρ. καλλιεργούμενης γης, από τα οποία περίπου 4.500 
στρέμματα  είναι  φυτά  μεγάλης  καλλιέργειας  (σιτηρά,  τριφύλλια  κλπ.)  και  1.000 
περίπου στρέμματα δεντροκαλλιεργειών (ακτινίδια, ελιές, κάστανα κλπ). 
Η άρδευση γίνεται από τέσσερα (4) αντλιοστάσια που βρίσκονται στην παλαιά κοίτη 
του Πηνειού Ποταμού.
Η χρέωση για το ανωτέρω σύστημα άρδευσης θα είναι: 
Πάγιο 1,5€ ανά στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες που θα προκαταβάλλεται μαζί με 
την αίτηση για άρδευση και για τις μεγάλες καλλιέργειες που ποτίζονται με καρούλια 
η μπεκ, η χρέωση θα είναι 2,8€ την ώρα (2,6€/ώρα για τον Δήμο και 0,20€/ώρα για 
τον υδρονομέα), ενώ για τα περιβόλια που ποτίζονται με σταγόνες η χρέωση θα είναι 
0,13€ ανά κυβικό μέτρο (0,11€/μ3 για τον Δήμο και 0,02€/μ3 για τον υδρονομέα).

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης
Η  αρδευομένη  έκταση  είναι  περίπου  200  στρέμματα  με  δεντροκαλλιέργειες  και 
κηπευτικά και ποτίζονται από δεξαμενή χωρητικότητας 550μ3 η οποία γεμίζει από 
πηγή και από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις. 
Η χρέωση των αρδευτών με το ανωτέρω σύστημα θα γίνεται με την ώρα ποτίσματος 
και  τιμή  4€/ώρα.  Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  υδρονομέας  ο  οποίος  θα 
αμείβεται με 1,5€/ώρα. 

Όποιος αρδευτής θελήσει  να ποτίσει  απευθείας από την γεώτρηση επειδή δεν του 
επαρκεί η πίεση από την δεξαμενή τότε θα χρεώνεται με την κιλοβατώρα από την 
ένδειξη του μετρητή με τιμή 0,10€/κιλοβατώρα.
Ο υδρονομέας θα αμείβεται ξεχωριστά με 1,5€/ώρα.
Αυτός ο τρόπος άρδευσης θα ισχύσει αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο 
δίκτυο.
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Αν στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος θα  συμμετέχει  στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αυτός ο τρόπος άρδευσης θα ισχύσει αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο 
δίκτυο.

Τοπική Κοινότητα Δήμητρας
Στην τοπική κοινότητα Δήμητρας υπάρχει δίκτυο με υδρόμετρα για να αρδεύονται οι 
μπαχτσέδες μέσα στον Οικισμό. 
Η χρέωση θα είναι 0,10€/μ3.

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι 
0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος θα  συμμετέχει  στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής οι αρδευτές δεν χρησιμοποιούν υδρονομέα. Σε 
περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου.
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι 
0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών 
δεν ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους 
τους παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν 
ότι η αυτή η διαφορά προέκυψε από βλάβη, ο Δήμος θα συμμετέχει στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου οι αρδευτές δεν χρησιμοποιούν υδρονομέα. 
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων.
Ποτίζονται από πηγές περίπου 170 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες (κάστανα, μήλα, 
κεράσια κλπ). 
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα 
(5,00€/στρέμμα). 
Από  την  υδρευτική  γεώτρηση  στη  θέση  «Μετσίτι»  ποτίζονται  περίπου  100 
στρέμματα μηλιές και κερασιές. 
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι 
0,10€/κιλοβατώρα. 
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Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών 
δεν ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους 
τους παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν 
ότι η αυτή η διαφορά προέκυψε από βλάβη, ο Δήμος θα συμμετέχει στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην τοπική Κοινότητα Νερομύλων οι αρδευτές δεν χρησιμοποιούν υδρονομέα. Σε 
περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Ελάφου
Η άρδευση γίνεται από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις στην θέση «Αμυγδαλιά» και στην 
θέση «Γρίβα».
Όσοι αρδευτές ποτίζουν από τις γεωτρήσεις η χρέωση θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού. 
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών 
δεν ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους 
τους παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν 
ότι η αυτή η διαφορά προέκυψε από βλάβη, ο Δήμος θα συμμετέχει στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
Η άρδευση γίνεται με νερά από την πηγή στην θέση «Μάνα Νερό» και αρδεύονται 
περίπου 300 στρέμματα με δεντροκαλλιέργειες.  
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα 
(5,00€/στρέμμα).
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Αετολόφου
Η άρδευση  γίνεται  από  τρεις  (3)  αρδευτικές  γεωτρήσεις  στις  θέσεις  «Κοκκίνες», 
«Αλώνια» και «Τσαΐρι». 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των κιλοβατώρων των αρδευτών 
δεν ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους 
τους παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν 
ότι η αυτή η διαφορά προέκυψε από βλάβη, ο Δήμος θα συμμετέχει στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς
Από τις πηγές στις θέσεις «Καμάρα», «Καμπυλαγάς», «Στέρνα», «Αγ. Γεώργιος» και 
«Αηλιάς» ποτίζονται περίπου 130 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες.
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Η χρέωση γι’ αυτούς του αρδευτές θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το 
στρέμμα  (5,00€/στρέμμα).  Αν  οι  αρδευτές  χρησιμοποιήσουν  υδρονομέα,  θα  τον 
επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Για τους αρδευτές που ποτίζουν από την γεώτρηση στη θέση «Αγ. Αθανάσιος» η 
χρέωση θα είναι 0,10€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος θα  συμμετέχει  στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας
Η άρδευση γίνεται από αρδευτικές γεωτρήσεις στις θέσεις «Μαλάτη», «Ασπρόγια», 
«Κουτσουπιά», «Γκούτζιμπο» και «Ψιλή Ράχη». 
Αρδεύονται κυρίως δενδροκομικές καλλιέργειες. 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 5€/ώρα στην αρδευτική γεώτρηση «Μαλάτη» και 
4€/ώρα στις υπόλοιπες.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος θα  συμμετέχει  στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.
Όσοι αρδευτές ποτίζουν από την πηγή στην θέση «Αγ. Τριάδα» (Αύλακας Βελίκας), 
η χρέωση θα είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας
Το πότισμα γίνεται από δυο δεξαμενές στις θέσεις «Ξάνοιγμα» και «Μετόχι». 
Η δεξαμενή στη θέση Ξάνοιγμα δέχεται τα νερά από μια αρδευτική γεώτρηση και η 
δεξαμενή  στη  θέση  «Μετόχι»  δέχεται  τα  νερά  από  δυο  αρδευτικές  γεωτρήσεις. 
Επειδή το νερό από τις δεξαμενές ρέει στο δίκτυο με την βοήθεια αντλιοστασίου.
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 5€/ώρα. 
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος θα  συμμετέχει  στην κάλυψη της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Για τους αρδευτές που ποτίζουν από την γεώτρηση στη θέση «Μπραΐμι» η χρέωση θα 
είναι 4€/ώρα.
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Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Όσοι  αρδευτές  ποτίζουν  από  την  λιμνοδεξαμενή  στη  θέση  «Μελίσσια»  είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν υδρόμετρα διότι η χρέωση γίνεται με το κυβικό μέτρο που θα 
καταναλώνουν και με τιμή 0,13€ ανά κυβικό μέτρο (0,13€/μ3) (0,10€ για τον Δήμο 
και  0,03€  για  τον  υδρονομέα  ο  οποίος  θα  καταμετρήσει  και  τα  ρολόγια).  Σε 
περίπτωση  που  κάποιος  παραγωγός  προξενήσει  ζημιά  στο  υδρόμετρο  θα  το 
αντικαθιστά η υπηρεσία και θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο ποσό (υλικά συν εργασία) 
στον παραγωγό.

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου
Η άρδευση γίνεται με τσιμενταύλακες από δυο υδρομαστεύσεις.
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Τοπική Κοινότητα Σκήτης
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου και παραδοθεί για χρήση 
στους αρδευτές, θα ισχύσει χρέωση πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, την αμοιβή του θα την καθορίσει το Δ.Σ 
σύμφωνα με το Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απριλ. 1957.

Γ. Οι  ρυθμίσεις  της  παρούσας απόφασης θα  έχουν  εφαρμογή από την αρδευτική 
περίοδο έτους 2012 και ως ότου ανακληθούν ή τροποποιηθούν από άλλες αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 
24.9/20-10-1958.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος, Τσιτσές Δημήτριος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Απουσίαζε από την αίθουσα ο κ. Βατζιάς Αντίγονος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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