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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω 

κινδύνου λήξης των προθεσµιών για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15733/28.08.2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 6ο Συµπληρωµατική τροποποίηση του κανονισµού 

άρδευσης 
Αριθµός Απόφασης: 263 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι µε την υπ’ 189/2011 

απόφαση του ∆.Σ., ο ∆ήµος είχε προβεί σε τακτοποίηση – Εναρµόνιση – Προσαρµογή τελών 

Ύδρευσης- Άρδευσης – αποχέτευσης στα πλαίσια του Ν. 3852/10. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών θα πρέπει να γίνει συµπληρωµατική τροποποίηση του κανονισµού άρδευσης ως προς 

το Άρθρο 3. Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

συµπληρωµατική τροποποίηση του κανονισµού άρδευσης 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της Επιτροπής   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την συµπληρωµατική τροποποίηση του κανονισµού 

άρδευσης ως προς το Άρθρο 3 το οποίο θα έχει ως εξής: 

 Τέλος ∆ικαιώµατος Σύνδεσης (Τ.∆.Σ.) ορίζεται στα 200,00 € και πάντοτε καθορίζεται µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.) 

Κατ’ εξαίρεση όπου λειτουργεί δηµοτικό αρδευτικό δίκτυο και εφ’ όσον πρόκειται για 

µονοετείς καλλιέργειες είναι δυνατή η ετήσια σύνδεση στο αρδευτικό δίκτυο µε απόφαση 

του αρµόδιου Αντιδηµάρχου µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας. 

Η διαδικασία είναι ετήσια και ξεκινά µε την αίτηση του παραγωγού που υποβάλλεται στο 

πρώτο τρίµηνο κάθε έτους (µε εξαίρεση το τρέχον έτος). 

Η σύνδεση αφορά κάθε αγροτεµάχιο χωριστά προσκοµίζοντας στην υπηρεσία τίτλο ή 

µισθωτήριο συµβόλαιο εφόσον πρόκειται για µισθωµένο αγρό και τοποθετείται σε κάθε 

σύνδεση διαφορετικό υδρόµετρο. 

Το τέλος της ετήσιας σύνδεσης της παραπάνω περίπτωσης ορίζεται σε 15€ και ισχύει από 

01.01 έως 31.12 κάθε έτους για κάθε αγροτεµάχιο. 

Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθεί ρολόι παλαιό το οποίο έχει 

καταγεγραµµένα κυβικά παλαιοτέρων ετών του οποίου η αρχική ετήσια ένδειξη θα 

συνυπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο, τον πρόεδρο της κοινότητας και τον 

παραγωγό σε έντυπο Υ.∆. στην αρχή της αρδευτικής περιόδου, στη δήλωση αυτή θα 

αναγράφεται και ο αριθµός του υδροµέτρου. 

Απαγορεύεται η µεταφορά των υδροµέτρων και τα υδρόµετρα µένουν τοποθετηµένα στη 

θέση τους µέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση µετά την τελική 

καταµέτρηση από τον αρµόδιο υπάλληλο. 
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Όπου οι παροχές των κεντρικών υδροληψιών δεν επαρκούν για όλους τους αιτούντες τότε 

µε δαπάνες των παραγωγών γίνεται προσθήκη υδροληψιών, καθώς και τυχόν επεκτάσεις 

δικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται η παραπάνω διαδικασία θεωρείται παράνοµη 

υδροληψία και επιφέρει πρόστιµο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ισχύοντα κανονισµού. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  263/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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