ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Λήτη απόθαζηρ για ηο όπγανο διανομήρ και θύλαξηρ ηυν ςδάηυν άπδεςζηρ, ηο
σπόνο έναπξηρ και λήξηρ ηηρ απδεςηικήρ πεπιόδος, ηον απιθμό ηυν θέζευν ςδπονομέυν,
ηον ηομέα για ηον οποίο πποοπίζεηαι κάθε θέζη ζύμθυνα με ηο άπθπο 4 παπ 1&2 ηος
Β.Γ. 28.3/15.4.1957.

Απιθ. Απόθαζηρ: 120/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 5795/19-04-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ
ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: ύκθσλα κε ην
άξζξν 65 παξ5 ηνπ Ν.3852/2010 θα ηελ αλάγθε πξόζιεςεο ηνπ πδξνλνκέα ελ όςεη
θαινθαηξηλώλ κελώλ.
ηηο 14/5/2011 δεκνζηεύηεθε ν λόκνο 3966/2011. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ λόκνπ 3966/2011, ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ λ. 3812/2009 πξνζηίζεληαη θαη νη πδξνλνκείο
άξδεπζεο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη από ηνπο δήκνπο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ «Πεξί αζηπλνκίαο επί ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ», κε ηηο νπνίεο
πξνζδηνξίδνληαη δεηήκαηα όπσο, ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο, ν αξηζκόο ησλ πδξνλνκέσλ, ηα
θαζήθνληά ηνπο, ην δηάζηεκα ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη,
θαζώο θαη νη πόξνη από ηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή ηνπο. Η επέθηαζε ηεο
εμαίξεζεο θαη ζηελ θαηεγνξία απηή δηθαηνινγείηαη από ηα ηδηαίηεξα θαζήθνληα πνπ αζθνύλ
θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν, ην εηδηθό σξάξην εξγαζίαο ηνπο, θαζ' όιν ην εηθνζηηεηξάσξν,
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θιπ.
Η πξόζιεςε πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. δηέπεηαη, από ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο
ηνπ από 28.3/15.4.1957 β. δ/ηνο «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ Αξδεπηηθώλ Τδάησλ» (ΦΔΚ
60 Α'), όπσο ηζρύεη.» θηινμελήζσ
Σν άξζξν 3 παξ.3 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Β.Γ, αλαθέξεη όηη: «Όπνπ δελ θξίλεηαη
αλαγθαία ε πξόζιεςε εηδηθώλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ, ηα έξγα ηνύησλ αζθνύλ νη
αγξνθύιαθεο» ελώ ην άξζξν 4 παξ.1 ηνπ ίδηνπ Β.Γ νξίδεη όηη:
«Αη ηνπηθαί επηηξνπαί αξδεύζεσο, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ αλαγθ. ζπλεηαηξηζκώλ
εγγείσλ βειηηώζεσλ, ηα δεκνηηθά θαη ηα θνηλνηηθά ζπκβνύιηα θαη αη δηνηθήζεηο ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ ή ησλ άιισλ Οξγαληζκώλ απνθαίλνληαη εθάζηνηε, εθάζηε δηα ηα ππό ηελ
δηνίθεζηλ θαη ηελ δηαρείξηζηλ απηήο ππαγόκελα αξδεπηηθά ύδαηα, άλ ε δηαλνκή ησλ πδάησλ
θαη ε θύιαμεο ησλ έξγσλ ζα ελεξγείηαη δη' ηδίσλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ ή ηαο αξκνδηόηεηαο
ηνύησλ ζα αζθώζη πξνζζέησο νη αγξνθύιαθεο.»
Σν άξζξν 4 παξ.2 Β.Γ 28.3/15.4.1957 νξίδεη πσο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξέπεη λα
θαζνξίδεη κε απόθαζε ηνπ:
• ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ
• ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ ή επνπηώλ πδξνλνκέσλ,
• ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε .
ηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ ππάγνληαη ηα αξδεπηηθά ύδαηα ηεο
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βαξηθνύ ηα νπνία θαιύπηνπλ αξδεπόκελε έθηαζε 2.000 ζηξεκκάησλ κε
αξδεπηηθό δίθηπν ζπλνιηθνύ κήθνπο 5.000 κέηξσλ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη εάλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
δηαηεηαγκέλεο ρξήζεσο ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη πξνο δηαθύιαμε ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ
ππάξρεη αλάγθε λα πξνζιεθζνύλ εηδηθά πδξνλνκηθά όξγαλα ή εάλ αξθνύλ νη πθηζηάκελνη
αγξνθύιαθεο.

Γεδνκέλνπ όηη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαηεηαγκέλεο ρξήζεσο ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη
ε δηαθύιαμε ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ δελ γίλεηαη πιένλ από ηνπο αγξνθύιαθεο πξνηείλεηαη ε
θύιαμε λα γίλεη κε πδξνλνκηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ.
Ωο ρξόλν έλαξμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θάζε έηνπο ηελ 20ε Ινπλίνπ 2018 θαη σο
ρξόλν ιήμεο ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2018, πνπ κπνξεί λα κεησζεί ή λα απμεζεί αλάινγα ηηο
θαηά πεξίπησζε ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη κε ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ νξίδεηαη ζε έλαλ (1).
Η ακνηβή ηνπ πδξνλνκέα θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην Ν.4024/2011.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.Η δηαλνκή ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ, γηα ηελ άξδεπζε ηνπ έηνπο 2018 ζηελ Σνπηθή
Κνηλόηεηα Βαξηθνύ, ζα γίλεη κε πδξνλνκηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ.
Β. Καζνξίδεη:
1. Ωο ρξόλν έλαξμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ ηελ 20 Ινπιίνπ έηνπο 2018 θαη σο ρξόλνο
ιήμεο ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2018, πνπ κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα ηηο θαηά
πεξίπησζε ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη κε ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
2. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ νξίδεηαη ζε έλαλ (1) σο εμήο:
Α/Α
1

Αξδεπηηθό δίθηπν

Αξηζκόο ζέζεσλ

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βαξηθνύ

1

Ιδηόηεηα
Τδξνλνκέαο

3. Η ακνηβή ησλ πδξνλνκέσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην Ν.4024/2011.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 120/2018.
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