Σελίδα 1 από 4
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγιά, 24.11.2020
Αριθμ. πρωτ.: 11836

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7
Τ.Κ. 40003, Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

150/2020
από το πρακτικό της 23ης/23.11.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό
τελών άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο
για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.
Σήμερα Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 16:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη
χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11548/19.11.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 19.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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Θέμα : Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό
τελών άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο
για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας και στην θέση Μέγα Λάκκος μέχρι την Δεξαμενή πυρόσβεσης στο
Γκούτζιμπο κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης συνολικού μήκους περίπου 5.500μ το οποίο θα
εκμεταλλεύεται τα χειμέρια νερά (δηλαδή τα νερά πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου) και μόνο
αυτά, του υδατορεματος «Μέγας Λάκκος» προκειμένου να γεμίζουν οι υπάρχουσες λιμνοδεξαμενές
εκατέρωθεν του δικτύου για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής.
Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή: «ιγ) Εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β
του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι
κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από
την έναρξη ισχύος τους».
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
«Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3463/2006.
2. Το Β.Δ. 28-03/15-04 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνομίας των αρδευτικών
υδάτων».
3. Το Β.Δ. 24-09-/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί
προσόδων των δήμων και κοινοτήτων».
4. Το Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων».
5. Το άρθρο 17 του Ν. 1080/80.
6. Tο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
7. Το Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010.
8. Την ΚΥΑ 146896/2014 ΦΕΚ (Β΄ 2878 & Β΄ 3142) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος
τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων
Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
10. Την αριθμ. 79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με
θέμα: «Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς».
11. Την αριθμ. πρωτ. 3974/29-04-2015 Αίτηση για Άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της
υδρομάστευσης πηγής – υδατορεματος στην θέση «Μέγας Λάκκος» της ΤΚ Μελιβοίας του Δ. Αγιάς.
12. Την αριθμ. 50/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με
θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.
Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς».
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13. Την αριθμ. 17/2020 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου «Σύμφωνη γνώμη για την λειτουργία και τον
τρόπο άρδευσης του χειμέριου νερού στην θέση Μέγας Λάκκος της Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου
Αγιάς».
εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τα τέλη και τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω έργω ως
κάτωθι:
1. Θα λειτουργήσει δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο
για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης. Δικαίωμα
έχουν να γεμίζουν τις υπάρχουσες λιμνοδεξαμενές οι αρδευτές και εφόσον επαρκεί το νερό θα μπορούν
να γεμίζουν και τυχόν νέες δεξαμενές, χωρίς όμως ο Δήμος να έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη
επάρκειας νερού.
2. Το δίκτυο έχει κατά μήκος βάνες-παροχές στις οποίες μπορούν να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε δικά τους δίκτυα αγωγών για την πλήρωση των
δεξαμενών τα οποία δεν θα είναι μικρότερα από Φ63. Σημειώνεται ότι δε θα βγούνε νέες παροχές ούτε
και με έξοδα των ενδιαφερομένων διότι διαταράσσετε η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
3. Δύναται να γεμίζουν δυο και τρεις μαζί αρδευτές τις λιμνοδεξαμενές τους άλλα είναι υποχρεωμένοι να
καταμερίζουν μεταξύ τους το κόστος του αρδευτικού νερού σύμφωνα με τα κυβικά του καθενός
4. Το κόστος του αρδευτικού νερού θα είναι 50,00€ /1000m3 το οποίο θα προπληρώνεται στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς προκειμένου να γεμίσουν τις λιμνοδεξαμενές και θα μετριέται
από το κεντρικό υδρόμετρο του αγωγού.
5. Κατά άλλα ισχύουν οι αριθμ. 73/2013 και 50/2018 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ιγ ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 4623/19 (Α΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. »,
- την αριθμ. 79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 50/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με
θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη
για την λειτουργία και τον τρόπο άρδευσης του χειμέριου νερού στην θέση Μέγας Λάκκος της Κοινότητας
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς τα τέλη που βρίσκεται στην Κοινότητα Μελιβοίας -από
το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο- για την εκμετάλλευση του χειμερινού
νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης. ως εξής:
1. Το κόστος του αρδευτικού νερού θα είναι 50,00€ /1000m3 το οποίο θα προπληρώνεται στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς προκειμένου να γεμίσουν τις λιμνοδεξαμενές και θα μετριέται
από το κεντρικό υδρόμετρο του αγωγού.
2. Θα λειτουργήσει δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο
για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης . Δικαίωμα
έχουν να γεμίζουν τις υπάρχουσες λιμνοδεξαμενές οι αρδευτές και εφόσον επαρκεί το νερό θα μπορούν
να γεμίζουν και τυχόν νέες δεξαμενές, χωρίς όμως ο Δήμος να έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη
επάρκειας νερού.
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3. Το δίκτυο έχει κατά μήκος βάνες-παροχές στις οποίες μπορούν να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε δικά τους δίκτυα αγωγών για την πλήρωση των
δεξαμενών τα οποία δεν θα είναι μικρότερα από Φ63. Σημειώνεται ότι δε θα βγούνε νέες παροχές ούτε
και με έξοδα των ενδιαφερομένων διότι διαταράσσετε η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
4. Δύναται να γεμίζουν δυο και τρεις μαζί αρδευτές τις λιμνοδεξαμενές τους άλλα είναι υποχρεωμένοι να
καταμερίζουν μεταξύ τους το κόστος του αρδευτικού νερού σύμφωνα με τα κυβικά του καθενός
5. Κατά άλλα ισχύουν οι αριθμ.79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) και 50/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

