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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
44/2017
ης
από το πρακτικό της 6 / 23.03.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 3ο :

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2017, σύμφωνα το Β.δ. 28.3/15.4.1957.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 22.03.2017, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1998/18.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Αργυρούλης Ιωάννης
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
10. Κασίδας Ιωάννης
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος

3. Αναστασίου Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
17. Ριζούλης Στέφανος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες

25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σκαρκάλης Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

26. Μασούρας Γεώργιος
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας (προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 4ου θέματος).
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 3ο :

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2017, σύμφωνα το Β.δ. 28.3/15.4.1957.

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 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. «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
2017, των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου θα γίνει με
υδρονομικά όργανα του Δήμου Αγιάς.
Για τα υπόλοιπα αντλιοστάσια του Δ. Αγιάς δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη υδρονομέων διότι
τοποθετήθηκε ηλεκτρονικό σύστημα άρδευσης με κάρτα.
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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 δύο (2) ως εξής:
Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου
Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων
(επόπτης ή υδρονομέας)
1
Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Ομολίου
1
Υδρονομέας
2
Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Στομίου & Παλαιοπύργου 1
Υδρονομέας
Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.3205/03.
Γ. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2017 ορίζει την 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την
15η Οκτωβρίου.
Δ. Να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις για την πληρωμή των υδρονομέων.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του:
«Τα τελευταία χρόνια με τις κάρτες που έχουμε στα αντλιοστάσια ο δήμος δεν προσλάμβανε υδρονομείς.
Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί έκριναν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που να βοηθάει στη διανομή
τον πλήρωναν μόνοι τους. Τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά να προτείνεται η πρόσληψη υδρονομέων στις
περιοχές της δημοτικής ενότητας Ευρυμενών. Το αγαθό που λέγεται νερό άρδευσης το διαχειρίζεται ο
δήμος και έχει αρκετά έσοδα απ’ αυτό. Το κόστος του νερού άρδευσης έχει αυξηθεί υπερβολικά σε
κάποιες περιοχές τα τελευταία χρόνια. Με τα αυλάκια οι παππούδες μας πότιζαν με πολύ χαμηλότερο
κόστος. Σίγουρα δεν γίνεται σωστή διαχείριση, υπάρχουν πολλά παράπονα για τις κάρτες, χάνεται πολύ
νερό. Πρέπει να γίνει κάτι να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και θα ξαναπώ ότι δεν επιτρέπεται τα
τσιμενταύλακα, για τα οποία κάνουμε πολλές αναθέσεις κάθε χρόνο για τη συντήρηση και τον καθαρισμό
τους, που είναι δωρεά και παρακαταθήκη από τους παππούδες μας να είναι παραμελημένα και σε πολλά
σημεία να μην δουλεύουν. Να κοιτάξουμε αυτά τα αυλάκια να τα σώσουμε, όχι όπως έγινε στην Αγία
Τριάδα. Πρέπει να οργανωθούμε και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης να καταγράψει το σύνολο των
τσιμενταυλάκων και να γίνει διαπαραταξιακή Επιτροπή για την παρακολούθηση της άρδευσης».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του:
«Δεν πήρα απάντηση για το εάν θα ξανάρθει το θέμα στο δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε δεν νομίζω να
προλαβαίνετε, αφού είμαστε στον Μάρτη. Θεωρώ τους υδρονομείς απαραίτητους. Τώρα Βασιλικά
διατάγματα και αναφορές στην ανύπαρκτη αγροφυλακή δεν είναι αρκετά να καλύψουν την όποια
απόπειρα αποποίησης των ευθυνών μας. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αποφασίσουν για την πρόσληψη
υδρονομέων. Οι υδρονομείς διαχειρίζονται νερά του δήμου, διαχειρίζονται εξοπλισμό, συγκροτήματα του
δήμου, εισπράττουν για λογαριασμό του δήμου, αποδίδουν τα χρήματα στο δήμο, είναι εργαζόμενοι του
δήμου. Μαύρη εργασία στο δήμο και μάλιστα σε τέτοιους νευραλγικούς τομείς δεν νοείται. Προσέξτε
γιατί από τώρα και στο εξής θα δημιουργηθούν παρατράγουδα. Οι περισσότεροι παραγωγοί τηρούν
βιβλία και θα χρειάζονται αποδείξεις για τα έξοδά τους. Προσέξτε είναι ένα θέμα σοβαρό. Δεν ψήφισα και
πέρσι δεν θα ψηφίσω και φέτος εννοώντας την πρόσληψη των υδρονομέων από κέντρα εκτός του
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δημοτικού Συμβουλίου. Σαφώς και ψηφίζω την πρόληψη των δύο υδρονομέων στις Ευρυμενές, αλλά
νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί και στις υπόλοιπες ενότητες».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του:
«Με αφορμή το θέμα και μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα νερού θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε
μια περιοχή με άφθονο νερό και παρόλα αυτά καταφέρνουμε το καλοκαίρι να μας λείπει. Η διαχείριση
που κάνουμε στην περιοχή μας είναι πρωτόγονη και απαράδεκτη και βάζω και εμένα συμμέτοχο σ’ αυτό
γιατί διατελώ τα τελευταία χρόνια δημοτικός Σύμβουλος. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά που ανέφερε και ο
Θανάσης (Τριανταφύλλου) το 2017, με τους υδροφόρους ορίζοντες και τα προβλήματα της κλιματικής
αλλαγής. Το νερό της άρδευσης στην περιοχή μας είναι χρήμα και γίνεται μάχη γι’ αυτό. Θα υπερψηφίσω
αλλά θα πρέπει και για την άρδευση να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο με τη ΔΕΥΑ. Πρέπει να συμμαζευθεί
η κατάσταση και τότε το νερό όχι μόνο δεν θα μας λείπει αλλά θα μας περισσεύει».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του:
«Το ζήτημα τον υδάτων και της διαχείρισής του είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να συζητηθεί έτσι
απλά. Καταρχήν πρέπει να προσληφθούν οι υδρονομείς. Οι υποδομές πρέπει να διαχειρίζονται και να
φυλάσσονται με ευθύνη του δήμου. Άρα είμαστε υπέρ της πρόσληψης των υδρονομέων. Εφόσον η
δημοτική αρχή εκτιμά ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τις υπόλοιπες περιοχές, θα σεβασθούμε την εκτίμησή
της, όμως για οτιδήποτε συμβαίνει θα έχει την ευθύνη, διότι δεν μπορείς να λες ότι οι υποδομές στην ΔΕ
Ευρυμενών χρειάζονται φύλαξη και στις υπόλοιπες ενότητες όχι. Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων
θα αφού υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός για τα στρατηγικά ζητήματα και ένας ενιαίος κρατικός φορέας
διαχείρισης για να υπάρξει οικονομία στο διηνεκές, αλλιώς αυτές οι αποσπασματικές κινήσεις με τα
δημοτικά ή τοπικά συμβούλια δεν θα μπορέσουν να δώσουν ποτέ λύση στα προβλήματα αυτά. Θα
υπερψηφίσουμε την εισήγηση».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αντώνιος Μπεϊνάς είπε στην τοποθέτησή του:
«Θα υπερψηφίσω αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Στην δική μας περιοχή λειτουργούν όλα με chip,
υπάρχει αντλιοστάσιο, αλλά το νερό βγαίνει καυτό, στους 42 βαθμούς. Έχετε προγραμματίσει κάτι, έχει
γίνει ή πρόκειται να γίνει κάποια μελέτη; Υπάρχει, δόξα το θεό, άφθονο νερό για άρδευση στη Μελιβοία».
Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας Βασίλειος Λέτσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Δεν διαφωνεί κανένας ότι ο πρωτογενής τομέας της γεωργίας είναι από τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης και του δήμου μας. Το συζητήσαμε σε πολλά Συμβούλια και καταλήξαμε σ’ αυτόν τον τρόπο
διαχείρισης με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής. Είχαμε κάνει και σχετική οικονομοτεχνική
μελέτη βιωσιμότητας με στόχο και βασική κατεύθυνση ότι θα πρέπει το νερό της άρδευσης να μην είναι
απαγορευτικό, από θέμα κόστους, στους παραγωγούς. Να μπορούν να αρδεύουν σε λογικές τιμές. Το
τιμολόγιο που έχουμε σήμερα καλύπτει το ηλεκτρικό ρεύμα και 0.03€ ως αποθεματικό για τυχόν ζημίες.
Είναι το απόλυτο και πιο δίκαιο σύστημα. Προχωρήσαμε και κάναμε εκσυγχρονισμό των δικτύων
άρδευσης και σε ηλεκτρονική διαχείριση και διανομή του νερού. Με λίγα λόγια αυτό που προτείνουμε
σήμερα δεν έχει βασισθεί σε προχειρότητες και δεν είναι αποσπασματικός. Είναι αντίθετα βαθιά
μελετημένος. Η πρόσληψη υδρονομέων σε όλα τα δίκτυα θα εκτινάξει το κόστος παραγωγής, που φυσικά
θα επιβαρύνει τους αρδευτές. Αντίθετα, σε κάποιες περιοχές και εάν οι ίδιοι οι αρδευτές κρίνουν ότι αυτό
χρειάζεται, πληρώνουν κάποιον για να παρακολουθεί την κίνηση του νερού και να τηρεί κάποια σειρά,
αλλά των πληρώνουν οι ίδιοι και δεν εμπλέκεται ο δήμος ούτε με εισπράξεις χρημάτων, αλλά ούτε και με
την πληρωμή τους. Για να γίνει κατανοητό και αναφέρομαι σ’ αυτό που είπε ο Θανάσης (Τριανταφύλλου)
για την πρόσληψη κι άλλων υδρονομέων. 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. Δεν έχουμε πρόβλημα
να βρεθούμε διαπαραταξιακά και να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Αν υπάρχει αντιπρόταση με συγκεκριμένο
κόστος να τη συζητήσουμε και να τη φέρουμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο να την ψηφίσουμε».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
- 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,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την άρδευση του έτους
2017, των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου θα γίνει με
υδρονομικά όργανα του Δήμου Αγιάς.
Για τα υπόλοιπα αντλιοστάσια του Δήμου Αγιάς δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη υδρονομέων διότι
τοποθετήθηκε ηλεκτρονικό σύστημα άρδευσης με κάρτα.
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 δύο (2) και συγκεκριμένα:
Α/Α
Ονομασία αρδευτικού δικτύου
Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων
(επόπτης ή υδρονομέας)
1
Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Ομολίου
1
Υδρονομέας
2
Αρδευτικό δίκτυο ΤΚ Στομίου & Παλαιοπύργου
1
Υδρονομέας
Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το Ν.3205/03.
Γ. Ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2017 ορίζει την 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την
15η Οκτωβρίου.
Δ. Να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις για την πληρωμή των υδρονομέων.
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς
για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

