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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
79/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο :

Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση1 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. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
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6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
3
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα θέματα 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων
εκτός της ημερήσιας διάταξης.
2
Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 4ο :

Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών κ. Δημήτριος Παπακώστας, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006
2. Του Β.Δ/τος 28-03/15-04 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της
αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων»
3. Του Β.Δ/τος 24-09-/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων».
4. Του Ν.Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και
κοινοτήτων»
5. Του άρθρου 17 του Ν. 1080/80.
6. Tου άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
Και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 146/2012 (ΑΔΑ: Β41ΩΩ6Ι-ΛΙ3) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό τελών άρδευσης Δ. Αγιάς.
2. και την υπ΄αριθμ.65/2013 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εισηγείται την τροποποίηση των τελών άρδευσης
Εισηγούμαστε να γίνουν οι κάτωθι οι τροποποιήσεις στα τέλη άρδευσης:
1. Μεταβολή (αύξηση – μείωση) των τελών άρδευσης των αρδευτών που ποτίζουν από
αντλιοστάσια κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό μεταβολής (αύξηση – μείωση) της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος με έτος αναφοράς το έτος 2012 (τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος το έτος 2012 και τιμή τελών σύμφωνα με τα τέλη που ίσχυαν το έτος
2012) και θα βεβαιώνονται στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
2. Όσον αφορά τους αρδευτές που ποτίζουν από πηγές η χρέωση παραμένει ως έχει
και είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα) και θα
βεβαιώνεται στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
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3. Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με τις
νόμιμες διατάξεις και την αμοιβή του θα επιβαρύνονται οι αρδευτές επιπλέον των
τελών άρδευσης.
4. Στα αντλιοστάσια που θα εγκατασταθεί σύστημα άρδευσης με ηλεκτρονική κάρτα οι
αρδευτές για να ποτίσουν θα προεξοφλούν τα τέλη άρδευσης γεμίζοντας έτσι την
κάρτα με τις αναγκαίες κάθε φορά αρδευτικές μονάδες.
5. Όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου τα τέλη
άρδευσης που θα ληφθούν ως τέλη αναφοράς για την αναπροσαρμογή με βάση το
ποσοστό μεταβολής του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι 2,65€/ώρα στους αρδευτές
που ποτίζουν με καρούλια η μπέκ και 0,10€/μ3 στους αρδευτές που ποτίζουν με
σταγόνα ή μπεκάκια. Η αμοιβή των υδρονομέων θα επιβαρύνει επιπλέον του
αρδευτές ως εξής: α)άρδευση με καρούλι η μπέκ-κανόνι 1,5€/στρεμμα, άρδευση με
σταγόνες ή μπεκάκια 3€/στρέμμα και οι ακτινιδοπαραγωγοί 5€/στρεμμα και θα
καταβάλλεται απευθείας στους υδρονομείς αν χρησιμοποιηθούν.
6. Όσον αφορά την Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης όσοι αρδευτές ποτίζουν ανάμεσα
από την πηγή έως την δεξαμενή η χρέωση θα είναι με το στρέμμα με τιμή 5€.
7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 146/2012 (ΑΔΑ: Β41ΩΩ6Ι-ΛΙ3) απόφαση του Δ.Σ.
Αγιάς».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Γραφείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών κου Δημητρίου Παπακώστα,
- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-03/15-04 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί
της αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων»
- 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.65/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- την υπ’ αριθμ.79/2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΛΩ6Ι-Π) και αριθμ. 146/2012 (ΑΔΑ:
Β41ΩΩ6Ι-ΛΙ3) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.) 146/2012 (ΑΔΑ: Β41ΩΩ6Ι-ΛΙ3) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
1. Μεταβάλει (αύξηση – μείωση) τα τέλη άρδευσης των αρδευτών που ποτίζουν από
αντλιοστάσια κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό μεταβολής (αύξηση – μείωση) της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, με έτος αναφοράς το έτος 2012 (τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος το έτος 2012 και τιμή τελών σύμφωνα με τα τέλη που
ίσχυαν το έτος 2012). Το τέλος αυτό θα βεβαιώνονται στο τέλος της αρδευτικής
περιόδου.
2. Όσον αφορά τους αρδευτές που ποτίζουν από πηγές η χρέωση παραμένει ως έχει
και είναι πάγια κατά έτος με τιμή πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα) και θα
βεβαιώνεται στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
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3. Σε περίπτωση που προσληφθεί υδρονομέας, η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με
τις νόμιμες διατάξεις και την αμοιβή του θα επιβαρύνονται οι αρδευτές επιπλέον
των τελών άρδευσης.
4. Στα αντλιοστάσια που θα εγκατασταθεί σύστημα άρδευσης με ηλεκτρονική κάρτα
οι αρδευτές για να ποτίσουν θα προεξοφλούν τα τέλη άρδευσης γεμίζοντας έτσι
την κάρτα με τις αναγκαίες κάθε φορά αρδευτικές μονάδες.
5. Όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου τα τέλη
άρδευσης που θα ληφθούν ως τέλη αναφοράς για την αναπροσαρμογή με βάση
το ποσοστό μεταβολής του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι 2,65€/ώρα στους
αρδευτές που ποτίζουν με καρούλια η μπέκ και 0,10€/μ3 στους αρδευτές που
ποτίζουν με σταγόνα ή μπεκάκια. Η αμοιβή των υδρονομέων θα επιβαρύνει
επιπλέον του αρδευτές ως εξής: α)άρδευση με καρούλι η μπέκ-κανόνι
1,5€/στρεμμα, άρδευση με σταγόνες ή μπεκάκια 3€/στρέμμα και οι
ακτινιδοπαραγωγοί 5€/στρεμμα και θα καταβάλλεται απευθείας στους υδρονομείς
αν χρησιμοποιηθούν.
6. Όσον αφορά την Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης όσοι αρδευτές ποτίζουν
ανάμεσα από την πηγή έως την δεξαμενή η χρέωση θα είναι με το στρέμμα με
τιμή 5€.
Β. Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 146/2012 (ΑΔΑ:Β41ΩΩ6Ι-ΛΙ3) με θέμα:
«Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς».
Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2013.
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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