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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6/15-07-2014 τακτικής συνεδρίασης του
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Αριθ. απόφ. 224/2014

Περίληψη
Παράταση αρδευτικής περιόδου έτους 2014 και
συµβάσεων υδρονοµικών οργάνων.

Στο Ροδολίβος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου,
του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 10173/21-08-2014
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε
σε όλους τους ∆ηµ. Συµβούλους, τον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.4
του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο
27 µελών βρέθηκαν παρόντες 15, δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγλαΐα Κουτή Πρόεδρος ∆Σ

1. Παπαδόπουλος Γαβριήλ

2. Μάρκου Αθανάσιος

2. ∆έµελη Ασηµίνα

3. Παρδής Νικόλαος

3. Αγγέλου Ιωάννης

4. Ψαρράς Κωνσταντίνος

4. Χατζηνικολάου Νικόλαος

5. Χατζηνικολάου ∆ηµήτριος

5.Μαυρίδης Σάββας

6. Σίµου Αθανάσιος

6. Κουταντώνης Αθανάσιος

7. Ναλµπάντης Ιωάννης

7. Χαρίσης ∆ηµοσθένης

8. Καλακίδας Αλέξανδρος

8. Παύλου Ανθή

9. Καρκαλέτσης Κύριλλος

9. Μίχου Ξενοφών

10. Μελίτος Κωνσταντίνος

10. Φράστανλης Στέργιος

11. Γαρούφας Βασίλειος

11. Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος

12. Γούναρης Γεώργιος

12. Κούτρας Άγγελος

13. Πατσιά Ελένη
14.Παπαδόπουλος Ιορδάνης
15.Γάλλος Γεώργιος
O ∆ήµαρχος κος Βογιατζής Γεώργιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παραβρέθηκαν µετά από πρόσκληση και οι: ∆ογλαρίδου Ελένη Πρόεδρος ∆ηµ.
Κοιν/τας

Ροδολίβους,

Γιαννούλης

Κωνσταντίνος,

Πρόεδρος

Τοπ.

Κοιν/τας

Αµφίπολης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Νέας Μπάφρας,
Νταρώτας Σταύρος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Συµβολής, Κοσµαδάκη Ζαχαράκη
Σοφία, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Μικρού Σουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κουκουβέτσιου Μαρία.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 15
µέλη – η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το

8ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου τα εξής:
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει,
από τις 17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Επειδή το θέµα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, και αφορά την παράταση της
αρδευτικής περιόδου και των συµβάσεων των υδρονοµικών οργάνων, προκειµένου
να αντιµετωπιστούν οι αυξηµένες και επιτακτικές ανάγκες του ∆ήµου στον τοµέα της
άρδευσης, παρακαλώ να συζητηθεί στο δηµοτικό συµβούλιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την αποδοχή από τους δηµοτικούς συµβούλους
της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος είπε:
Σύµφωνα µε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 28ης Μαρτ./15 Απριλ.1957 «περί της
αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων» άρθρο 3, προς εξασφάλιση της
διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων προσλαµβάνονται, όπου είναι
αναγκαίο, ειδικά όργανα, είναι δε αυτά οι υδρονοµείς.
Οι περί των υδρονοµέων διατάξεις των άρθρων 4-21 του παρόντος
∆ιατάγµατος εφαρµόζονται επί των αρδευτικών υδάτων, των υπαγοµένων υπό τη
διοίκηση και διαχείριση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια αποφαίνονται εκάστοτε, για τα υπό τη διοίκηση και τη
διαχείρισή τους υπαγόµενα αρδευτικά ύδατα, αν η διανοµή υδάτων ενεργείται µε
υδρονοµικά όργανα.
Εάν αποφασισθεί η πρόσληψη υδρονοµέα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει το
χρόνο της έναρξης και της λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθµό των θέσεων
υδρονοµέων και τα της αµοιβής εκάστου των οργάνων αυτών.
Με τη µε αριθµό 62/2014 απόφαση ∆Σ αποφασίστηκε η πρόσληψη στο ∆ήµο
Αµφίπολης επτά (7) υδρονοµικών οργάνων αρδευτικών δικτύων , σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 211 του Ν. 3584/2006 µε το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Β.∆. της 28ης Μαρτ./15 Απριλ. 1957, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,
επισκευής και ρύθµισης κανονικής λειτουργίας των δικτύων άρδευσης και της
αναγκαιότητας ποτίσµατος των καλλιεργειών, για το έτος 2014, η εκτέλεση των
οποίων υπηρετεί τα συµφέροντα των κατοίκων και δηµοτών του ∆ήµου και καθόρισε
την αρδευτική περίοδο από Μάιο έως Σεπτέµβριο 2014.
Ακολούθως µε την µε αριθµό 178/2014 απόφαση ∆Σ έγινε εκλογή των υδρονοµικών
οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2014.
Ωστόσο, επειδή οι ανάγκες στην άρδευση εξακολουθούν να είναι αυξηµένες και κατά
το µήνα Οκτώβριο, δεδοµένου ότι υπάρχουν καλλιέργειες που απαιτούν πότισµα και
κατά τον Οκτώβριο, προτείνεται η παράταση της αρδευτικής περιόδου κατά ένα
µήνα, ήτοι έως 30 Οκτωβρίου 2014 και ακολούθως και η παράταση των συµβάσεων
των προσληφθέντων και απασχολούµενων υδρονοµικών οργάνων µέχρι την ως άνω
ηµεροµηνία 30-10-2014.
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έκρινε την εισήγηση της
Προέδρου σωστή και νόµιµη, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
α) τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α’/2007)
β) του από 28.3/15.4.1957 β. δ/τος
γ) της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’)
δ) των διατάξεων του ν. 2190/1994
ε) την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών Αριθ.Πρωτ. 14217/29.03.2010
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στ) το άρθρο 209 του ν. 3584/07
ζ) µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 164/2004
η) του Ν. 1599/1986
θ) την εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας
ι)τις υπ’ αριθ. 62 και 178/2014 αποφάσεις ∆Σ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Οµόφωνα

1.] ∆ιαπιστώνει ότι υπάρχει αναπόδραστη ανάγκη παράτασης της αρδευτικής
περιόδου κατά ένα µήνα, ήτοι έως 30 Οκτωβρίου 2014 για την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης, επισκευής και ρύθµισης κανονικής λειτουργίας των δικτύων
άρδευσης, η εκτέλεση των οποίων υπηρετεί τα συµφέροντα των κατοίκων και
δηµοτών του ∆ήµου µας, και αναγκαιότητα ποτίσµατος των καλλιεργειών, δεδοµένου
ότι υπάρχουν καλλιέργειες που απαιτούν πότισµα και κατά τον Οκτώβριο.
2.] Την παράταση της αρδευτικής περιόδου κατά ένα µήνα, ήτοι έως 30 Οκτωβρίου
2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. της 28ης Μαρτ./15 Απριλ. 1957, και
ακολούθως την παράταση των συµβάσεων των προσληφθέντων και
απασχολούµενων υδρονοµικών οργάνων µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία 30-10-2014.
3.] Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό

224/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
H Πρόεδρος του ∆.Σ.
Τα µέλη
Ο παριστάµενος ∆ήµαρχος
Υπογραφή
Πιστό απόσπασµα
O ∆ήµαρχος Αµφίπολης
Βογιατζής Γεώργιος

Υπογραφές

Υπογραφή

