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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 36/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 5ο     Καθοριζμός αρδεσηικής περιόδοσ και θέζεων σδρονομικών  

                 οργάνων ζηο Δήμο ινηικής για ηο 2022. 

 

 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο   

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο σκάο (Χαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 
Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   

 

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
 
Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 
Πξνεδξείν.  

Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 
ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

 

Σν 5ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο , 

Αληηδήκαξρνο Άξδεπζεο   θαη είπε  όηη είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ε δηάξθεηα 

ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαη νη πδξνλνκείο πνπ ζα πξνζιεθζνύλ έηζη ώζηε λα 

γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζιήςεηο ησλ πδξνλνκέσλ όπσο θάζε ρξόλν .  

¨ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3966/2011 ¨……νη πδξνλνκείο 

άξδεπζεο πξνζιακβάλνληαη  από ηνπο Γήκνπο 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 θαζήθνληα ηνπο, ην δηάζηεκα ηεο αξδεπηηθήο 
πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη θαζώο θαη νη πόξνη από ηνπο 

νπνίνπο θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή ηνπο . Θαηά ζπλέπεηα ε πξόζιεςε πδξνλνκέσλ 
άξδεπζεο ζηνπο ΟΣΑ ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  4 παξ.1   ηνπ  
Β.Γ 28.3/15.4.1957: 

«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.» 

 
Αθνινύζσο ν θ. Ιεσλάθεο    αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. 2/2022  απόθαζε ηνπ 
Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Αριαδνρσξίνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αξδεπηηθή πεξίνδνο 

λα παξαηαζεί ζε επηά (7) κήλεο  (από ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ηνλ Οθηώβξην) ιόγσ 
ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ πνπ απαηηνύλ κεγαιύηεξν δηάζηεκα 

άξδεπζεο. Δπεηδή ήδε βξηζθόκαζηε ζηα κέζα Απξηιίνπ  πξόηεηλε ε αξδεπηηθή 
πεξίνδνο γηα ην Αριαδνρώξη λα έρεη δηάξθεηα έμη   (6) κελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
από 1 Κατνπ    κέρξη 31 Οθησβξίνπ ελώ γηα ηα ππόινηπα ρσξηά λα παξακείλεη ε 

ηξίκελε δηάξθεηα όπσο ίζρπε από 1ε Ηνπλίνπ έσο 31  Απγνύζηνπ.  
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Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ πδξνλνκηθώλ νξγάλσλ πξόηεηλε λα απμεζνύλ 

θέηνο ζε νθηώ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
1. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Άλσ Πνξντσλ-Θάησ Πνξντσλ θαη 

ηδεξνρσξίνπ. 
2. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Θαζηαλνύζαο-Θαινρσξίνπ. 

3. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Ρνδόπνιεο-Οδεγήηξηαο-Αλαηνιήο-
Παξαπνηάκνπ-Θενδσξείνπ. 

4. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Ιηβαδηάο-Θεξθίλεο-ηαπξνδξνκίνπ –

Κνλαζηεξαθίνπ θαη Λενρσξίνπ. 
5. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Πιαηαλαθίσλ θαη Καθξπλίηζαο. 

6. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Καλδξαθίνπ-Αθξηηνρσξίνπ θαη 
Βπξώλεηαο. 

7. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Πεηξηηζίνπ –Αγθίζηξνπ θαη 

Πξνκαρώλνο. 
8. Κία ζέζε γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ-Θαπλνθύηνπ-

Θαξπδνρσξίνπ-ρηζηνιίζνπ θαη Φαηάο Πέηξαο από 1-5-2022 έσο 31-10-
2022. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ε Θα Φπηαγθνπξίδνπ θαη ξώηεζε γηαηί απμάλεηαη 
ν αξηζκόο ησλ πδξνλνκέσλ από πέληε πνπ ήηαλ πέξπζη ζε νθηώ.  

Ο θ. Ιεσλάθεο απάληεζε όηη απηό είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 
θαιύηεξνο έιεγρνο ζηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ θαη λα απνηππώλνληαη πην 
ζσζηά νη ρξεώζεηο ησλ θπβηθώλ.  

Ο θ. Παλαγησηίδεο αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη πξέπεη λα παξέρεηαη θάπνηα 
εθπαίδεπζε ζηνπο πδξνλνκείο πξηλ αλαιάβνπλ ην έξγν ηνπο γηαηί ην πξόβιεκα 

ζηε ρξέσζε ησλ θπβηθώλ είλαη κόληκν . Δπίζεο δήισζε όηη γίλνληαη απίζηεπηεο 
ζπαηάιεο λεξνύ από βάλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αλεμέιεγθηα.  

Ο θ. Γήκνπ είπε όηη ε είλαη πνιύ δύζθνιν λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ 

ν πδξνλνκέαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην δίθηπν Πεηξηηζίνπ –Αγθίζηξνπ θαη 
Πξνκαρώλνο γηαηί νη απνζηάζεηο είλαη πνιύ κεγάιεο. Δπίζεο είπε όηη δελ ππάξρεη 

θαζεθνληνιόγην γηα ηνπο πδξνλνκείο πνπ λα νξίδεη ζαθώο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
Θιείλνληαο είπε όηη ην ζύζηεκα δελ δνπιεύεη θαιά θαη δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή 
πξνζπάζεηα από ηε δεκνηηθή αξρή γηα λα δηνξζσζεί. 

Ο θ. αββίδεο είπε όηη θαθώο αλαθέξνληαη ζηηο πδξνλνκηθέο ζέζεηο θαη ηα 
ρσξηά ηεο Φαηάο Πέηξαο , ηνπ Πξνκαρώλα θαη ηνπ Αγθίζηξνπ γηαηί εθεί δελ 

ππάξρεη δίθηπν θαη νη θάηνηθνη πνηίδνπλ κε ηζηκεληαύιαθεο. 
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ απαληώληαο είπε όηη ζηνλ Θαλνληζκό άξδεπζεο 

ππάξρνπλ θαη ηα παξαπάλσ ρσξηά θαη αθόκα θαη αλ ε άξδεπζε γίλεηαη κε 
ηζηκεληάπιαθεο ζίγνπξα γίλνληαη θάπνηεο δαπάλεο , ελδερνκέλσο κηθξόηεξεο ζε 
ζρέζε κε άιια ρσξηά. 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 
παξ.2  Β.Γ 28.3/15.4.1957 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,  

3. ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε  
 

Ζ ακνηβή ησλ πδξνλνκέσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην λ. 4024/2011.  
 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά . 
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Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε ηνπ: 

1) ην άξζξν 58  ηνπ Ν. 3966/11 

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

3) ην κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ θαη ηηο εθηάζεηο πνπ απηό θαιύπηεη 

 

4) ηε κε αξηζκ. 2/2022  απόθαζε Σ. Αριαδνρσξίνπ 

5) ηελ από 11-04-2022 βεβαίσζε ηεο Πξ/λεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

Κατά Πλειοψηυία   Είκοσι μίας (21) ψήυων σπέρ και μίας (1) κατά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Η δηαλνκή ησλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη ε θύιαμε ησλ αξδεπηηθώλ έξγσλ, γηα ηελ 

άξδεπζε ηνπ έηνπο 2022   , ζα γίλεη κε πδξνλνκηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ.  

Β. Καζνξίδεη: 

1. Ωο ρξόλν έλαξμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ έηνπο 2022    πιελ ησλ Κνηλνηήησλ  

Αριαδνρσξίνπ-Θαπλνθύηνπ-Θαξπδνρσξίνπ-ρηζηνιίζνπ θαη Φαηάο Πέηξαο, ηελ 

1ε Ινπλίνπ θαη σο ρξόλν ιήμεο ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2022 κε δπλαηόηεηα κηθξήο 

κεηάζεζεο  ηνπ παξαπάλσ ρξόλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο , αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

2. Ωο ρξόλνο έλαξμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ έηνπο 2022   γηα ηηο Κνηλόηεηεο 

Αριαδνρσξίνπ-Θαπλνθύηνπ-Θαξπδνρσξίνπ-ρηζηνιίζνπ θαη Φαηάο Πέηξαο, 

νξίδεηαη ε 1ε Ματνπ   θαη σο ρξόλνο ιήμεο ε 31ε Οθησβξίνπ 2022 .  

 

3. Ο αξηζκόο ησλ  ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ νξίδεηαη ζε νθηώ  (8)    σο εμήο:  

 

Α/Α Ονομαζία αρδεσηικού δικηύοσ  Αριθμός θέζεων  Ιδιόηηηα  

1 Αξδεπηηθό δίθηπν Άλσ Πνξντσλ- 

Κάησ Πνξντσλ – ηδεξνρσξίνπ  

1 Τδξνλνκέαο 

2 Αξδεπηηθό δίθηπν Καζηαλνύζαο- 

Καινρσξίνπ 

1 Τδξνλνκέαο 

3 Αξδεπηηθό δίθηπν Ρνδόπνιεο-

Οδεγήηξηαο- Αλαηνιήο-

Παξαπνηάκνπ-Θενδσξείνπ,  

1 Τδξνλνκέαο 

4 Αξδεπηηθό δίθηπν Ληβαδηάο- 

Κεξθίλεο, ηαπξνδξνκίνπ-

Μνλαζηεξαθίνπ- Νενρσξίνπ 

1 Τδξνλνκέαο 

5 Αξδεπηηθό δίθηπν Πιαηαλαθίσλ-  1 Τδξνλνκέαο 
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Μαθξπλίηζαο 

 Αξδεπηηθό δίθηπν Μαλδξαθίνπ 

Βπξώλεηαο, Αθξηηνρσξίνπ 

1 Τδξνλνκέαο 

 

 

Αξδεπηηθό δίθηπν Πεηξηηζίνπ- 

Αγθίζηξνπ- Πξνκαρώλα 

1 Τδξνλνκέαο 

 Αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ, 

Καπλνθύηνπ, Καξπδνρσξίνπ, 

ρηζηνιίζνπ, Φαηάο Πέηξαο 

1 Τδξνλνκέαο 

 ΣΥΝΟΛΟ 8 Υδρονομείς 

 

 

3. Η ακνηβή ησλ πδξνλνκέσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην Ν.4024/11. Γηα ηελ θάιπςε ηεο 

παξαπάλσ δαπάλεο έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α 25.6041 κε ηίηιν ¨Απνδνρέο εθηάθησλ 

ππαιιήισλ ¨ πίζησζε 32.000 € θαη ζηνλ Κ.Α 25.6054 κε ηίηιν ¨Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ¨ πίζησζε  3.240,64 € .  

 
Κεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο. 

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 36/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 

Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 

ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 
 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


