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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο .- Κανονισμός άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  78/2011

Σήμερα στις  29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
6:30 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στο  Δημοτικό  κατάστημα  ,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.5535/21-4-2011 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους 
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω 
θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σμυρλής Βασίλειος 22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τσιτσές Δημήτριο 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Καλαγιάς Γρηγόριος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο 
(22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

  
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και  παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος 
και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή 

διακρατική  πρόταση,  με  τελικό  στόχο  την  αξιοποίηση  βιομάζας  που 
αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση 
και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.

2. «Συγκρότηση  Επιτροπής  για  την  παραλαβή  ανταλλακτικών  και  βεβαίωσης 
επισκευών  των  οχημάτων  του  Δήμου»  για  το  λόγο  ότι  πρέπει  άμεσα  για  την 
υπηρεσία  καθαριότητας  να  προβούμε  σε  προμήθειες  ανταλλακτικών  και 
συντηρήσεις των οχημάτων. 

3. «Οικονομική στήριξη και  διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ  για την φιλοξενία 
ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα ‘Μαραθώνιος Κισσάβου’» 
για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και 
την συμμετοχή του δήμου.

4. «Έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  2ημηνης  απασχόλησης»  για  το  λόγο  ότι 
άμεσα  η  υπηρεσία  καθαριότητας  πρέπει  να  καλύψει  της  ανάγκες  της  σε 
προσωπικό  για  την  εύρυθμη  λειτουργίας  της  και  έως  την  έγκριση  από  το 
Υπουργείο,  του  αιτήματος  του  δήμου  Αγιάς  για  τον  προγραμματισμό 
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  συζήτηση  των  θεμάτων,  ως 

κατεπείγοντα. 
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της 

μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη 
διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Μπελιάς Αθανάσιος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Κοσμάς Νικόλαος
11. Ριζάκης Δημήτριος 12. Χαλάτσης Αντώνιος
13. Ράντζος Νικόλαος 14. Χριστοδούλου Βασίλειος

1. Πλατής Βασίλειος 2. Κυριάκου Αθανάσιος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Οικονόμου Στέλιος 6. Γούλης Δημήτριος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Μπαράκος Γεώργιος
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«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά  
από  γραπτά  αιτήματα,  να  μου  δώσουν  στοιχεία  που  ζήτησα  σχετικά  με  αποφάσεις  
δημάρχου,  οικονομικής  επιτροπής  και  τιμολόγια  οφειλών  των  πρώην  δήμων Αγιάς  
Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και  
στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως  
μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.  Αφού το  
σώμα δεν δεσμεύεται να δόση εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 5ο .- Κανονισμός άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  78/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Β περ.V 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), έλαβε την αριθμ.8/2011 απόφασή 
της, με την οποία συνέταξε το πλαίσιο κανονισμού άρδευσης και τον εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο γεωπόνος του Δήμου κ. Παπακώστας Δημήτρης και 
διάβασε αναλυτικά το πλαίσιο του κανονισμού που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους συμβούλους χωριστά και πρότεινε 
την έγκρισή του.

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος και ανέφερε στο Σώμα, πρόταση του 
μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Ντάπα Γεωργίας και συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 9 και  στην παράγραφο 1 όπου αναφέρεται «ζημιά σε υπόγειο δίκτυο» να  
απαλειφθεί η λέξη «υπόγειο».  

Ακολούθησε  τοποθέτηση  του  δημοτικού  συμβούλου  και  επικεφαλή  της 
παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.  Μαρούδας Ρίζος, 
που είπε τα εξής:
 «Εμείς σαν παράταξη διαφωνούμε και καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο κανονισμό  
άρδευσης, για το λόγο ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης  
των υδάτινων πόρων, που θα κάνει σωστή διαχείριση προς όφελος των παραγωγών και  
των Δήμων».

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού υπαλλήλου 

και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3463/2006
 Το Β.Δ. 28-03/15-04 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνομίας 

των αρδευτικών υδάτων»
 Το  Β.Δ.  24-09-/1958  «περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίου  κείμενον  νόμου  των 

ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων».
 Το  Ν.Δ.  318/69  «περί  βεβαιώσεως  και  εισπράξεως  των  εσόδων  δήμων  και 

κοινοτήτων»
 Το άρθρο 17 του Ν. 1080/80.
 Τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.
 Την αριθμ.8/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τον  «Κανονισμό  Άρδευσης  του  Δήμου  Αγιάς»  ο  οποίος  θα 
συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω δέκα πέντε (15) άρθρα ως εξής:    

Άρθρο 1  ο  
Ο κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των 

καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου και καθορίζει τα σχετικά με τη 
άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

Άρθρο 2  ο  
Ο  κανονισμός  αυτός  εκδίδεται  βάσει  του  άρθρου  75  του  Ν.  3463/2006  και 

αποτελεί κανονιστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου νόμου. 
Άρθρο 3  ο  

Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγιάς. Η επισκευή και 
συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς 
και  η επέκταση του δικτύου γίνεται  από το Δήμο,  ανάλογα με τις  εμφανιζόμενες 
ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Άρθρο 4  ο  
Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 1η Μαΐου και λήξη η 

30η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.
Δύναται  μετά  από  απόφαση  των  τοπικών  συμβουλίων  των  τοπικών 

διαμερισμάτων να αρχίζει η αρδευτική περίοδος την 1η Απριλίου και να παρατείνεται 
έως  την  31η Οκτωβρίου  ανάλογα  με  τις  καιρικές  συνθήκες,  το  είδος  και  τις 
ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών.

Άρθρο 5  ο  
Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 

24ωρη με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια ή στις 
δεξαμενές, απροβλέπτων δυσμενών συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο 
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Επίσης  σε  περίπτωση  που  επιβάλλεται  περιορισμός  κατανάλωσης  για 
οποιοδήποτε  λόγο  (ανομβρία,  προστασία  υδροφόρου  ορίζοντα  κλπ)  μπορεί  με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης ανά 
δένδρο,  στρέμμα  κλπ.  Ο  Δήμος  δεν  φέρει  καμιά  ευθύνη  για  τυχόν  ζημιές  σε 
καλλιέργειες από βλάβη η άλλη αιτία του αρδευτικού δικτύου.

Άρθρο 6ο

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 υδρονομικά όργανα 
σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια. 

Τυχόν  σοβαρότερα  προβλήματα  αντιμετωπίζονται  με  απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 7  ο  
Οι  ενδιαφερόμενοι  αρδευτές  υποβάλλουν  αίτηση  –  υπεύθυνη  δήλωση  στον 

πρόεδρο  του  τοπικού  συμβουλίου  του  Τοπικού  Διαμερίσματος  όπου  ανήκουν  τα 
κτήματα στην οποία αιτούνται να αρδεύουν από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου και 
δηλώνουν τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο) την 
έκταση  του  αγρού  που  επιθυμούν  να  αρδεύουν,  την  τοποθεσία,  το  είδος  της 
καλλιέργειας, αν είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κλπ προσκομίζοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία  που  θα  του  ζητηθούν  από  την  υπηρεσία  (έντυπο  Ε1,  εφορείας,  δήλωση 
καλλιέργειας κλπ).

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ



5

Άρθρο 8  ο  
Όσοι  κάνουν  χρήση  του  αρδευτικού  δικτύου  του  Δήμου  Αγιάς  είναι 

υποχρεωμένοι:
1. Να συμμορφώνονται με τον κανονισμό άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των 

υδρονομικών οργάνων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Να  παρευρίσκονται  αυτοπροσώπως  ή  με  ενήλικο  αντιπρόσωπο  τους  κατά  τη 

διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
3. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η 

πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το 
πότισμα,  υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους 
κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

4. Να  μην  επεμβαίνουν  κατά  οιονδήποτε  τρόπο  στις  υδροληψίες,  βάνες, 
αντλιοστάσια κλπ για την ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής 
αρμοδιότητας  των  υδρονομικών  οργάνων.  Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  για  την 
αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες ούτε για 
τυχόν ζημιές ατυχήματα, θάνατοι που μπορεί να προκληθούν.

Άρθρο 9  ο  
Όσοι  δεν  συμμορφώνονται  με  τον  παρόντα  κανονισμό  και  τις  αποφάσεις  του 

Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τον κανονισμό ή προξενούν ζημιές στα 
έργα,  εκτός  από  την  ποινική  δίωξη  στ  αρμόδια  δικαστήρια,  υποχρεούνται  να 
καταβάλουν  την  δαπάνη  για  την  αποκατάσταση  της  ζημιάς  και  τιμωρούνται  με 
χρηματικό πρόστιμο με απόφαση του Δημάρχου και πάντως μετά από κλήση του 
παραβάτη σε απολογία που ανάλογα με την περίπτωση θα είναι:
1. Ζημιά σε δίκτυο η υδροληψία από 200 έως 400€
2. Για αυθαίρετη παρέμβαση σε υδροληψία ή βάνα από 200 έως 400€
3. Για ζημιές σε αγροτικούς δρόμους από 500 έως 1000€
4. Για  ρίψη  αντικειμένων  σε  φρεάτια,  αγωγούς,  τσιμενταύλακες,  σωλήνες  και 

δεξαμενές του αρδευτικού δικτύου από 500 έως 1000€
5. Για παράνομη λήψη νερού από 500 έως 1000€.

Άρθρο 10  ο  
Σε  όσους  δεν  πληρώνουν  τις  οικονομικές  του  υποχρεώσεις  προς  το  Δήμο,  ο 

Δήμαρχος με απόφαση του υποχρεούται  να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης.
Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται βεβαίωση αρδευτικής και Δημοτικής 

ενημερότητας.
Άρθρο 11  ο  

Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται υδρονομείς σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12  ο  
Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών 

όσων παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου δεν συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό αυτό.

Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομικών οργάνων σε ότι αφορά την εφαρμογή 
του  Κανονισμού  Άρδευσης  οι  ενδιαφερόμενοι  να  αναφέρονται  στην  αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 

Επίσης οι υδρονομείς άρδευσης είναι υποχρεωμένοι:
1. Να συντηρούν τα αρδευτικά συγκροτήματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να 

αποκαθιστούν μικρές βλάβες και να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα του Δήμου για 
μεγαλύτερες βλάβες.

2. Είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν νερό σε κάθε παραγωγό και μόνο αυτοί θα 
χειρίζονται τις ανάλογες βάνες στη κάθε περίπτωση.
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3. Να ειδοποιούν μια μέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται αρδεύσουν.
4. Να καταχωρούν καθημερινά σε τριπλότυπο μπλοκ άρδευσης τις ώρες η τα κυβικά 

ή τις κιλοβατώρες άρδευσης και να παραδίδουν ένα απόκομμα στον παραγωγό 
ένα στον Δήμο και ένα θα παραμένει στην δική του κατοχή.

5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφουν την 
καθυστέρηση  ώστε  να  συμμορφώνεται  το  πρόγραμμα  άρδευσης  σ΄  αυτή  την 
καθυστέρηση.

6. Για  κάθε  αρδευτικό  συγκρότημα  θα  τηρούν  κατάσταση  στην  οποία  θα  είναι 
καταγεγραμμένα  τα  ονόματα  των  παραγωγών  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα 
άρδευσης.

7. Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης και να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε καμιά 
περίπτωση.

8. Όλα τα αντλητικά συγκροτήματα και οι βάνες θα είναι κλειδωμένα και μόνο οι 
υδρονομείς θα διατηρούν κλειδιά για να τα θέτουν σε λειτουργία  και παύση.

Άρθρο 13  ο  
Τέλη άρδευσης
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. 

Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.1  Ν.3852/2010  και  είναι 
δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.

Άρθρο 14  ο  
Η βεβαίωση των ποσών για τους αρδευτές που χρεώνονται με πάγιο θα γίνεται με 

την υποβολή της αίτησης ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες η βεβαίωση θα γίνεται σε 
δυο περιόδους.  Η πρώτη περίοδος αφορά την κατανάλωση μέχρι  31 Ιουνίου κάθε 
έτους και η δεύτερη περίοδος μέχρι το τέλος της αρδευτικής περιόδου.

Άρθρο 15  ο  
Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από δεκαπέντε (15) άρθρα γίνεται οριστικός 

αφού  εγκριθεί  από  την  Περιφερειακή  Διοίκηση  και  αφού  κοινοποιηθεί  με 
τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων και ισχύει μέχρι 
νεότερης τροποποίησης.  

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  κ.  Μαρούδας  Ρίζος,  δεν 
εγκρίνει τον κανονισμό για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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