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Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 2/27.1.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Επίθετο
Ζαγγίλας
Δέας
Σιμώνης
Βορδός
Ζούνη
Καραφουλίδης
Ματέας
Κυριάκου
Λιόντας
Κοντογιώργης
Σιδέρης
Σαράντη
Λακρός
Κανταράς

Όνομα
Δημήτριος
Παύλος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Αναστάσιος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22

Επίθετο
Πάνος
Ματθαίου
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Ξάκης
Ζιούπου
Χριστιανού
Ζαβράκογλου

Όνομα
Ιωακείμ
Αθανάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ιωάννης
Άννα
Αγγελική
Άγγελος

23
24
25
26
27

Βασιλάκης
Δημητριάδης
Φυλαχτός
Τσινάς
Γκλάβας

Αθανάσιος
Χρήστος
Χρήστος
Αργύριος
Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση
των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, η
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου
Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης
Αριθμός θέματος:3ο

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των
υδατικών αρδεύσεων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

Αριθμός Απόφασης :33
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε:
«Σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν.3584/07 η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται,
αποκλειστικώς, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 283/15.4.1957 Β. Δ/τος «Περί της αστυνομίας επί
των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. Το άρθρο 3 παρ.3 του συγκεκριμένου Β.Δ,
αναφέρει ότι: «Όπου δεν κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, τα έργα
τούτων ασκούν οι αγροφύλακες, ενώ το άρθρο 4 παρ.1 του ίδιου Β.Δ ορίζει ότι: «Αι τοπικαί επιτροπαί
αρδεύσεως, τα διοικητικά συμβούλια των αναγκ. συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων, τα δημοτικά και
τα κοινοτικά συμβούλια και αι διοικήσεις των νομικών προσώπων ή των άλλων Οργανισμών
αποφαίνονται εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την διαχείρισιν αυτής υπαγόμενα
αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις των έργων θα ενεργήται δι' ιδίων
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υδρονομικών οργάνων ή τας αρμοδιότητας τούτων θα ασκώσι προσθέτως οι αγροφύλακες». Γνωρίζετε
όλοι ότι πλέον δεν υπάρχει σώμα αγροφυλακής.
Περαιτέρω το άρθρο 4 παρ.2 Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να
καθορίζει με απόφασή του: 1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, και 2. τον αριθμό
των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων. Προτείνουμε λοιπόν την πρόσληψη είκοσι δύο (22)
υδρονομικών οργάνων, με την κατανομή ανά δημοτική ενότητα που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα
χέρια σας.
Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία
ψήφισε ΛΕΥΚΟ, όπως και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ματθαίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το άρθρο 211 του Ν. 3584/07, το
άρθρο 3 και 4 του Β.Δ 28.3/15.4.1957, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ ΙΑ

Α. Την πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων για την κάλυψη ανάλογων αναγκών
αστυνόμευσης των αρδευτικών έργων του Δήμου καθώς η έκταση του αρδευτικού
δικτύου είναι πολύ μεγάλη και το σώμα της αγροφυλακής έχει διαλυθεί.
Β. Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου κάθε έτους την 15η Απριλίου και
ως χρόνο λήξης την 15η Νοεμβρίου.
Γ. Ορίζει τον αριθμό θέσεων των υδρονομέων σε είκοσι δύο (22) με την κάτωθι κατανομή
ανά Δημοτική Ενότητα:
α. για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων προορίζονται οκτώ (8)
άτομα, τρία (3) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση και πέντε (5) άτομα με επτάμηνη σύμβαση.
β. για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα προορίζονται τρία (3)
άτομα με επτάμηνη σύμβαση.
γ. για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας προορίζονται επτά (7)
άτομα με επτάμηνη σύμβαση.
δ. για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου προορίζονται τέσσερα (4)
άτομα ένα (1) με πεντάμηνη και τρία (3) άτομα με επτάμηνη σύμβαση .
Δ. Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το ν. 3205/03 και την υπ΄ αριθ.
αριθ.2/95080/0022/29-12-2008 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 2684/31-12-2008), ενώ σχετική βεβαίωση περί οικονομικής
δυνατότητας ανάληψης υποχρέωσης, από την οικονομική υπηρεσία επισυνάπτεται| (ΠΔ
113/2010).
Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού και ο
δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ματθαίου, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 33/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 19-3-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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