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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηην αίθουζα ζυνεδριάζεων ηου Επιμεληηηρίου Πολυγύρου, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 7/24.3.2011 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε 

θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Χιηνύκεο Αλδξέαο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
6 αξάληε Μαξία 19 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
11 νθνηάζηνο Χξήζηνο   

12 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο   

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, 

Οξκύιηαο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 10
ν
 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε όηη ην ζέκα έξρεηαη εμ αλαβνιήο θαη είπε όηη: 

«ζύκθσλα κε ην άξζξν 211 ηνπ Ν.3584/07 ε πξόζιεςε πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζηνπο Ο.Τ.Α. 

δηέπεηαη, απνθιεηζηηθώο, από ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ από 28.3/15.4.1957 Β. Γ/ηνο «Πεξί ηεο 

αζηπλνκίαο επί ησλ Αξδεπηηθώλ Υδάησλ» (ΦΔΚ 60 Α'), όπσο ηζρύεη. 

 Τν 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: 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
2 Βνξδόο Χξήζηνο 
3 Καπιάλεο Θσκάο 
4 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 10
ν
  Λήςε απόθαζεο γηα ην όξγαλν δηαλνκήο θαη θύιαμεο ησλ πδάηηλσλ 

αξδεύζεσλ, ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, 

ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ ή επνπηώλ πδξνλνκέσλ, ηνλ 

ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε θαη ηελ ακνηβή ηνπ θάζε 

νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1θαη 2 ηνπ Β.Γ.28.3/15.4.1957 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 159  

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΜ-Β



  

2 

 

2 

«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 

θύιαμηο ησλ έξγσλ ζα ελεξγήηαη δη' ηδίσλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ ή ηαο αξκνδηόηεηαο ηνύησλ 

ζα αζθώζη πξνζζέησο νη αγξνθύιαθεο.» 

 Τν άξζξν 4 παξ.2 Β.Γ 28.3/15.4.1957 νξίδεη πσο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξέπεη λα 

θαζνξίδεη κε απόθαζε ηνπ: 

1. ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ 

2. ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ ή επνπηώλ πδξνλνκέσλ,  

 Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην 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. 

Τν Γ.Σ. αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν θαη έιαβε ππόςε ηνπ: 

1) ην άξζξν 211 ηνπ Ν. 3584/07 

2) ην άξζξν 3 θαη 4 ηνπ Β.Γ 28.3/15.4.1957 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Η πξόζιεςε εηδηθώλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ είλαη αλαγθαία γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο 

θαζώο ε έθηαζε ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ είλαη πνιύ κεγάιε.  
Β. Καθορίζει: 

1. σο ρξόλν έλαξμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θάζε έηνπο ηελ 1
ε
 Μαΐνπ θαη σο ρξόλν ιήμεο 

ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ. 

2. ηνλ αξηζκό ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ ζε δεθαηξείο (13). 

3. α. γηα ηε ζέζε πδξνλνκέσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Εεξβνρσξίσλ πξννξίδνληαη ηέζζεξα  

(4) άηνκα κε πεληάκελε ζύκβαζε θαη έλα (1) άηνκν κε επηάκελε ζύκβαζε. 

    β. γηα ηε ζέζε πδξνλνκέσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Αλζεκνύληα πξννξίδεηαη έλα (1) 

άηνκν κε πεληάκελε ζύκβαζε. 

    γ. γηα ηε ζέζε πδξνλνκέσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Οξκύιηαο πξννξίδνληαη πέληε (5) 

άηνκα κε επηάκελε ζύκβαζε. 

α. γηα ηε ζέζε πδξνλνκέσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πνιπγύξνπ πξννξίδνληαη δύν (2) άηνκα 

κε επηάκελε ζύκβαζε. 

 

4. Η ακνηβή ησλ πδξνλνκέσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην λ. 3205/03 θαη ηελ ππ΄αξηζ. 

αξηζ.2/95080/0022/29-12-2008 θνηλή απόθαζε ησλ Υθππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ-Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 2684/31-12-2008) 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 159/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 30-3-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΜ-Β


