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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

35/2020

από το πρακτικό της 3 / 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 10ο :

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2020, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
1542/20.02.2020 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Κασίδας Ιωάννης
7.
8.
Καφετσιούλης Απόστολος
9.
10.
Μακροβασίλης Βασίλειος
11.
12.
Μπαρμπέρης Πέτρος
13.
14.
Μπελιάς Αντώνιος
15.
16.
Ολύμπιος Αθανάσιος
17.
18.
Σμυρλής Βασίλειος
19.
20.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21.
22.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
24.
25.
Καλαγιάς Γρηγόριος
26.
27.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Ευσταθίου Ηλίας
Κατσιάβας Αστέριος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος
(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία
(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 10ο :

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2020, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας, 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
2020,
α) των αντλιοστασίων των Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου.
β) του δημοτικού αρδευτικού δικτύου της 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 πέντε (5) ως εξής:
Ιδιότητα υδρονομέων
Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου
Αριθμός θέσεων
(επόπτης ή υδρονομέας)
1
Αρδευτικό δίκτυο Ομολίου
2
Υδρονομέας
2
Αρδευτικό δίκτυο Παλαιοπύργου
1
Υδρονομέας
3
Αρδευτικό δίκτυο Στομίου
1
Υδρονομέας
4
Αρδευτικό δίκτυο 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 2020 ορίζει την 1η Απριλίου και ως χρόνο λήξης
την 31η Οκτωβρίου για τις κοινότητες Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου (λόγω της καλλιέργειας
ακτινιδίου) και ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1 η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την 30η
Σεπτεμβρίου για τις υπόλοιπες 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 Δ.Σ. Αγιάς.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ανέφερε τα εξής:
«Θα υπερψηφίσουμε με την προϋπόθεση να υπάρξει δέσμευση του Αντιδημάρχου ότι στην περίπτωση που
υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες των θέσεων που προκηρύσσονται να τηρηθούν οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια. Δεν είναι σωστό να αποφασίζει το δημοτικό Συμβούλιο για το ποιος ζει και ποιος
πεθαίνει. Πρέπει να υπάρξουν κριτήρια επιλογής συγκεκριμένα. Και επαγγελματικής αρτιότητας, αλλά
ταυτόχρονα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια».
Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα
εξής: «Συμφωνώ ως προς το πρώτο σκέλος που αφορά την πρόσληψη υδρονομέων. Διαφωνώ όμως στο ότι
δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη υδρονομέων στις άλλες Κοινότητες. Πιστεύω ότι το Βασιλικό διατάγματα
και οι αναφορές στην αγροφυλακή δεν είναι αρκετά για να μας καλύψουν. Αυτή είναι μια παρατήρηση που
κάνω και τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί».
Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κρανιώτης, ανέφερε τα εξής: «Φυσικά θα προβλεφθούν και θα εξετασθούν τα
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός άρδευσης. Συμφωνώ ότι τις ζημιές
θα πρέπει να τις πληρώνουν αυτοί που τις προκαλούν. Εμείς σε πρώτη φάση θα καταγράψουμε και θα
επισημάνουμε τις βάνες κι όλα αυτά τα σημεία που πρέπει και όταν κάποιος προκαλεί ζημιά θα καλείται να την
πληρώσει».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
- 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,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Καθορίζουμε ότι η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών έργων, για την
άρδευση του έτους 2020 και συγκεκριμένα:
α) των αντλιοστασίων των Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου,
β) του δημοτικού αρδευτικού δικτύου της Κοινότητας Μαρμαρίνης
θα γίνει με υδρονομικά όργανα του Δήμου Αγιάς.
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 πέντε (5) και συγκεκριμένα:
Ιδιότητα υδρονομέων
Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου
Αριθμός θέσεων
(επόπτης ή υδρονομέας)
1
Αρδευτικό δίκτυο Ομολίου
2
Υδρονομέας
2
Αρδευτικό δίκτυο Παλαιοπύργου
1
Υδρονομέας
3
Αρδευτικό δίκτυο Στομίου
1
Υδρονομέας
4
Αρδευτικό δίκτυο 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. Καθορίζουμε το χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2020 την 1η Απριλίου και ως χρόνο
λήξης την 31η Οκτωβρίου για τις κοινότητες Ομολίου, Στομίου & Παλαιοπύργου (λόγω της καλλιέργειας
ακτινιδίου) και ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1 η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την 30η
Σεπτεμβρίου για τις υπόλοιπες κοινότητες του Δ. 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.
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Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς
για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

