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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: 11/28-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 58/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 11ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  ΕΚΣΑΚΣΟ Πρόζληυη σδρονομέα άρδεσζης ζηο αρδεσηικό  

                                      δίκησο Ατλαδοτφρίοσ. 

                

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Πέκπηε    θαη ώξα 14:00 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: 3071/21.04.2022  

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 δεθαελλέα    (19) κειώλ  θαη ηελ απνπζία νθηώ     (8) κειώλ,  

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Ησαλλίδνπ Καξία 

3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παύινο 

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 5 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο 6 αββίδεο Παλαγηώηεο 
7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

15 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρόδε νπιηάλα   

17 παλίδεο Δπζύκηνο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 

2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο ) 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 

 
Ο θ. Θνξσλίδεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην Πξνεδξείν.  
Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 
Πξνεδξείν. 
 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ν θ. Ινύγγνο Εήζεο 
ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν όηη ε απνπζία ηνπ θ. Ραβαλίδε Υξήζηνπ νθείιεηαη ζε 

ζνβαξό ιόγν πγείαο.  
 Αθνύ ππνβιήζεθαλ ηα εξσηήκαηα πξνο ην Πξνεδξείν από πιεπξάο ησλ 
επηθεθαιήο παξαηάμεσλ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ν θ. Γήκνπ είπε όηη 

ζπληζηά πξνζβνιή πξνο ην ζώκα ε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζηε 
ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο από ην γξαθείν ηνπ πνπ είλαη δίπια ζηελ 

αίζνπζα θαη όρη ε δηα δώζεο παξνπζία ηνπ. Γηακαξηπξόκελνο σο πξνο απηό 
απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα θαη καδί ηνπ απνρώξεζαλ θαη νη ινηπνί ζύκβνπινη 
ηεο αληηπνιίηεπζεο πιελ ηνπ θ. παλίδε Δπζύκηνπ πνπ παξέκεηλε ζπλδεδεκέλνο 

ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο. πγθεθξηκέλα απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί 
ύκβνπινη : 1) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2) Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3) Γήκνπ 

Ησάλλεο 4) Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 5) Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 6) Ινύγγνο Εήζεο 7) 
Παλαγησηίδεο Ησζήθ 8) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα. 
 Κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ νθηώ (8) ζπκβνύισλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο ν θ. 

Πξόεδξνο πξνρώξεζε ζηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθόζνλ 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 3463/2006 ¨ 
¨6. Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξόληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο 

ππήξμε απαξηία θαη αλ αθόκα απνρσξήζνπλ, κεηαγελέζηεξα, ζεσξνύληαη παξόληα κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ ύπαξμε απαξηίαο. Η απαξηία απηή ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε απαηηνύκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξόλησλ κειώλ 

θαηά ηε ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απαξηία¨. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ελόο (1) εθηάθηνπ ζέκαηνο πεξί 
πξόζιεςεο πδξνλνκέα γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ θαη ην αίηεκα 

ηνπ έγηλε νκόθσλα απνδεθηό από ην ζώκα.  
 

Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ.  Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   , 

Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο    θαη   αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. 36/2022 
πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε  ηελ νπνία εγθξίζεθαλ  

νθηώ  (8) ζέζεηο πδξνλνκέσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο 
άξδεπζεο. Δπίζεο κε ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίζηεθε όηη ε αξδεπηηθή πεξίνδνο 
γηα ηελ ΓΔ  Αριαδνρσξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην Θαπλόθπην, Θαξπδνρώξη, 

ρηζηόιηζν θαη Φαηά Πέηξα  ζα έρεη δηάξθεηα από ηελ 1ε  Κατνπ κέρξη  ηελ 31ε 
Οθησβξίνπ . Θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ.   πξση: 2846/15-4-2022 (ΑΓΑ: ΦΤΖ1Χ1Τ-

ΖΑΑ )  ζρεηηθήο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ε νπνία  δεκνζηεύζεθε 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ , θαηαηέζεθε κηα αίηεζε γηα ηε ζέζε ηνπ Τδξνλνκέα 
από ηνλ θ. ηακπνιή Γεώξγην ηνπ ηεθάλνπ (αξηζκ. Πξση: 2879/18-4-2022)  

ζηελ νπνία δειώλεηαη δηάζηεκα απαζρόιεζεο  από ηελ 1ε Καίνπ κέρξη ηελ 31ε 
Ηνπιίνπ θαηά δηθή ηνπ βνύιεζε.  
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Δπίζεο θαηαηέζεθε θαη ε κε αξηζκ. Πξση: 2872/18-4-2022 αίηεζε ηνπ 

Θόθθηλνπ Ησάλλε ηνπ ηακάηε ζηελ νπνία δειώλεηαη δηάζηεκα απαζρόιεζεο  
από ηελ 1ε Απγνύζηνπ  κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ. Δπεηδή δελ ππήξμε άιιε 

αίηεζε θαη επεηδή θαιύπηεηαη ην δηάζηεκα ησλ έμη κελώλ απαζρόιεζεο 
πδξνλνκέα γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ , πξνηείλεηαη ε πξόζιεςε 

ηνπ θ. ηακπνιή Γεώξγηνπ από 1-1-2022 κέρξη 31-7-2022 θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
πξόζιεςε ηνπ θ. Θόθθηλνπ Ησάλλε από 1-8-2022 κέρξη 31-10-2022.  
 

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά .  
 

 
Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξ.1 Β.Γ 28.3/15.4.1957, γηα ηελ εθινγή απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη  

θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. ηε κε αξηζκ. πξση: 2846/15-4-2022 (ΑΓΑ: ΦΤΖ1Χ1Τ-ΖΑΑ)πξόζθιεζε γηα 

ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

2. ηε κε αξηζκ. Πξση: 2879/18-4-2022 αίηεζε ηνπ θ. ηακπνιή Γεώξγηνπ 

3. ηε κε αξηζκ. Πξση: 2872/18-4-2022 αίηεζε ηνπ θ. Θόθθηλνπ Ησάλλε 

4. ηα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν πδξνλνκέαο (άξζξν 6 Β.Γ 

28.3/15.4.1957) 

5. ηα θαζήθνληα πνπ θαιείηαη λα εθπιεξώζεη (άξζξν 12 Β.Γ 28.3/15.4.1957) 

 Έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Οξίδεη  γηα ηε ζέζε ηνπ  πδξνλνκέα ζην αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ -

Θαπλνθύηνπ-Θαξπδνρσξίνπ-Φαηάο Πέηξαο –ρηζηνιίζνπ  : 
Α) ηνλ θ. ηακπνιή Γεώξγην γηα δηάζηεκα από 1-5-2022 κέρξη 31-7-2022. 
Β) ηνλ θ. Θόθθηλν Ησάλλε γηα δηάζηεκα από 1-7-20222 κέρξη 31-10-2022.  

 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 58/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

                Σ..Τ 
   ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


