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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ' αριθµόν 7ης/2020 συνεδρίασης (δια περιφοράς) 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γόρτυνας. 
 

Στους Αγίους ∆έκα και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 12η Μαίου 2020, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 2 έως 3 το µεσηµέρι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γόρτυνας συνεδρίασε ∆ια περιφοράς 

ύστερα από την 6.604/08-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε Σύµβουλο, για την συµµετοχή στην λήψη αποφάσεων στα θέµατα που είναι γραµµένα στην 

ηµερήσια διάταξη.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆. Σ. Πελεκανάκης Νικόλαος διαπίστωσε ότι από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου συµµετέχουν οι 26 και δεν συµµετέχουν  1 ήτοι: 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Πελεκανάκης Νικόλαος 

Τσικνάκης Κωνσταντίνος 

Σαβουιδάκης Θεόδωρος 

∆εσδενάκης Αθανάσιος 

Φωτάκης Γεώργιος 

Χατζάκης Τίτος 

Μαυρίδης Στυλιανός 

Χατζάκη – Σφακιανάκη Σοφία 

Βεϊσάκης Αρτέµιος 

Σταµατάκης Γεώργιος 

Σηφάκης Στυλιανός 

Σχοιναράκης Νικόλαος 

Ανδρεαδάκης Μιχαήλ 

Σπαντιδάκης Γεώργιος  

Σέγκος Κωνσταντίνος 

Στυλιανάκης Γεώργιος  

Σκουλάς Νεκτάριος 

Ξυλούρης Σταύρος 

Γενιτσαρίδης Γεώργιος 

Πηρουνάκης Κωνσταντίνος  

Ξυλούρης Κωνσταντίνος  

Μασαούτης Άγγελος    

Βρυσανάκης Ιωάννης 

∆αριβιανάκης Μιχαήλ 

Μποµποδάκης Στυλιανός  

Μανιαδάκης Μιχαήλ

 
ΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ      ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Κουµιανάκης Γεώργιος 

       

Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας, 

αλλά δεν συµµετείχε κανείς. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

∆. Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΝΕΙΣ

∆. Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
ΚΑΝΕΙΣ

∆. Ε. ΚΟΦΙΝΑ 
ΚΑΝΕΙΣ

∆. Ε. ΡΟΥΒΑ 
ΚΑΝΕΙΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
∆. Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: ∆ρετάκης Εµµανουήλ   

ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ: Σεληνιωτάκης Ανδρέας 
ΠΡΙΝΙΑ: Καταντωνάκης Νικόλαος 

ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ: Βαλεργάκης Αντώνιος      

ΛΑΡΑΝΙΟΥ: Αµπουχάνης Πέτρος 

ΑΓ. ΘΩΜΑ: Γαβαλάς Γεώργιος 

∆ΟΥΛΙΟΥ: Τσαφαντάκης Νικόλαος    
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∆. Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
ΑΓ.∆ΕΚΑ: Πηρουνάκης Μιχαήλ          
ΒΑΣ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ: Ρουβάκης Κων/νος       
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ: Ρογδάκης Αδάµ          

ΠΛΑΤΑΝΟΥ: Κυπράκης Γεώργιος                       

ΜΙΑΜΟΥΣ: Σφυριδάκης Μιχαήλ             

ΑΓ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ: Ερωτοκριτάκης Νικόλαος 

ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ: Παπαδακάκης  Γεώργιος 

ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ: Λιοδακάκης Ιωάννης  
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ: Ξηµεράκης Στυλιανός                                                                         

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ: Μουλιανάκης ∆ηµήτριος                   

ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ: Αθουσάκης Αντώνιος       
ΠΛΩΡΑΣ: Παπαδάκης - Κτιστάκης Στυλιανός      

ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ: Φραγκιαδουλάκης Αντ. 

∆. Ε. ΚΟΦΙΝΑ 
ΑΣΗΜΙΟΥ: Φουντουλάκης Ιωάννης 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Σταµατάκης Μύρων                                                                          

ΣΤΕΡΝΕΣ: Τσατσάκης Νικόλαος 

ΣΟΚΑΡΑ: Βιλανάκης Ιωάννης  

ΛΟΥΡΩΝ: Πατέτσος Βασίλειος 

ΣΤΟΛΩΝ: Αποστολάκης Ιωάννης  

ΣΤΑΒΙΕΣ: ∆ασκαλάκης Γεώργιος 

ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ: Χριστοφής Φώτιος                                                                              

∆. Ε. ΡΟΥΒΑ 
ΓΕΡΓΕΡΗΣ: Προκοπάκης Εµµανουήλ 

ΝΥΒΡΙΤΟΥ: Χριστοδουλάκης Φραγκίσκος 
ΠΑΝΑΣΣΟΥ: Τιτάκης Χρήστος         

                         

• Στην συνεδρίαση είχε κληθεί νόµιµα και συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Κοκολάκης Ελευθέριος. 
• Παρών ήταν και συµµετείχε ο υπάλληλος του ∆ήµου Ζαµπετάκης Κωνσταντίνος, για την 
τήρηση των πρακτικών και συλλογή των ψηφοφοριών. 
• Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίων ∆έκα είχε κληθεί νόµιµα αλλά δεν συµµετείχε. 
  

 

ΘΕΜΑ 2: Λήψη έκτακτων µέτρων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Κοινότητας Αγίων 
∆έκα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  49/2020. 
Εισηγητής: Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος Τσικνάκης Κωνσταντίνος. 
 

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίων ∆έκα µε την 4/2020 απόφασή του γνωµοδοτεί -εισηγείται προς 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη έκτακτων µέτρων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της 

Κοινότητας Αγίων ∆έκα. Συγκεκριµένα ζητεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, ώστε κατά την θερινή περίοδο από 1-6-2020 µέχρι την 31-10-2020 να 

αρδεύονται µόνο δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. ελαιοκαλλιέργειες), οι οποίες αντιπροσωπεύουν την 

συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούµενων εκτάσεων και την ίδια χρονική περίοδο να µην 

αρδεύονται ολιγόµηνες καλλιέργειες (λαχανικών, καρπουζιών κ.λ.π.) οι οποίες παρουσιάζουν πολύ 

µεγάλες ανάγκες σε νερό και αντιπροσωπεύουν την µειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας. 

 

Η αιτία λήψης της παραπάνω απόφασης αναγράφεται στο εισηγητικό µέρος της. 

 

Όλοι γνωρίζοµε ότι η Κοινότητα των Αγίων ∆έκα αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα υδροδότησης 

και άρδευσης  την θερινή περίοδο. Οι ανάγκες είναι αυξηµένες και δεν υπάρχει δυνατότητα να 

καλυφθούν από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις.  

Πρέπει να διαφυλάξοµε την οµαλή υδροδότηση της Κοινότητας και την άρδευση των πολυετών 

καλλιεργειών και για τον λόγο αυτό εισηγούµαι στο Συµβούλιο να κάνει δεκτό το αίτηµα του 
Κοινοτικού Συµβουλίων Αγίων ∆έκα, όπως αυτό εκφράζεται µε την 4/2020 απόφασή του και να 
αποφασίσει: 

Την απαγόρευση άρδευσης κατά την θερινή περίοδο από 1-6-2020 µέχρι την 31-10-2020 από το 

δηµοτικό δίκτυο των εποχιακών καλλιεργειών (λαχανικών, καρπουζιών κ.λ.π.) οι οποίες παρουσιάζουν 

πολύ µεγάλες ανάγκες σε νερό και αντιπροσωπεύουν την µειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας 

Αγίων ∆έκα, προκειµένου να διαφυλαχθεί η οµαλή υδροδότηση της Κοινότητας και η άρδευση των 

πολυετών καλλιεργειών, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας. 

Η απόφαση αυτή να ισχύει κατ’ έτος και µέχρι ανακλήσεώς της. 
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 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σχοιναράκης Νικόλαος, εκπρόσωπος της παράταξης 
«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» απέστειλε την παρακάτω τοποθέτηση ΣΤΗΝ 7Η (∆ΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2020 µε e-mail, την οποία και στηρίζουν και ψηφίζουν, οι  παρακάτω 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Στυλιανάκης Γεώργιος, Βεϊσάκης Αρτέµης, Σπαντιδάκης Γεώργιος, 
Σκουλάς Νεκτάριος, Ανδρεαδάκης Μιχαήλ, Μποµποδάκης Στυλιανός, Σέγκος Κωνσταντίνος, 
Ξυλούρης Σταύρος, Γενιτσαρίδης Γεώργιος, Πηρουνάκης Κωνσταντίνος και Ξυλούρης 
Κωνσταντίνος. 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΑΡΘΡΟ 11: 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΑ. 

 

            ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ  

ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ 15 06 ΜΕΧΡΙ 15 08 20 

ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μανιαδάκης Μιχαήλ, εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» απέστειλε την παρακάτω τοποθέτηση ΣΤΗΝ 7Η (∆ΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2020 µε e-mail. 
 

Ψηφίζουµε ΚΑΤΑ. 
Η λειψυδρία, που επικαλείστε, είναι αποτέλεσµα κυρίως της πολιτικής που ακολουθείται στον τοµέα 

των υδάτινων πόρων. Για όλες τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε νερό, καταναλώνεται µόλις το 6% του 

ετήσιου βρόχινου νερού. Οι κυβερνήσεις και η τοπική διοίκηση ισχυρίζονται ότι υπεύθυνος για τη 

λειψυδρία είναι και η γεωργία, µε το ποσοστό της κατανάλωσης να αγγίζει το 85 % της συνολικής, 

αποκρύπτοντας ωστόσο ότι ακόµη κι αν τα στοιχεία αυτά έχουν κάποια βάση, αυτό είναι ποσοστό επί 

του 6% του νερού που αξιοποιείται.  

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών και η τοπική διοίκηση αξιοποιούν τη λειψυδρία για να 

περιορίσουν τις αγροτικές καλλιέργειες και να επιβάλουν δυσβάσταχτες τιµές στο νερό ύδρευσης και 

άρδευσης, σύµφωνα  µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ για το νερό. Θέτουν  σε προτεραιότητα 

την εξοικονόµηση της ζήτησης νερού σε αντιπαράθεση, στην ουσία, µε τη µεγιστοποίηση της 

προσφοράς σε κάθε υδατικό διαµέρισµα. Έτσι δεν εστιάζουν στα τεχνικά έργα και τις πολιτικές 

εµπλουτισµού των υπόγειων και επίγειων υδροφορέων, ο οποίος αποτελεί τον πιο ασφαλή και 

οικονοµικό τρόπο όχι µόνο για την ποσοτική αλλά και για την ποιοτική ανάταξη των υπόγειων και 

επιφανειακών νερών, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των πηγών ρύπανσης. 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Γόρτυνας είναι επιτακτική ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες της Γόρτυνας, 

όπως και κάθε δήµου,  να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο νερό ως κοινωνικό αγαθό, είτε για να 

καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών είτε, για να καλύψουν τις ανάγκες τις αγροτικής παραγωγής. 

Βασική µας θέση είναι ότι το νερό αποτελεί ένα κοινό αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή και, εποµένως, θα 

πρέπει να µη θεωρείται προϊόν προς πώληση, παραχώρηση ή εκµετάλλευση. Θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η δωρεάν παροχή του σε ό,τι αφορά το ίδιο ως αγαθό.  

Είναι αδιανόητο το πώς ένα δήµος, που έχει νερό για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της 

περιοχής,  έχει τέτοια προβλήµατα.  

Όλες οι δηµοτικές αρχές µέχρι σήµερα, είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 

σήµερα οι δηµότες, για τα τεχνικά έργα ( αρδευτικά, υδρευτικά, εγγειοβελτιωτικά κτλ) που θα έπρεπε 

να έχουν γίνει.  

Αυτή η ευθύνη πολλαπλασιάζεται αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει διαρκής πρόβλεψη για 

να υλοποιείται  ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης του νερού, µε έλεγχο της ποιότητάς του, µε 

συντήρηση και καθαρισµό των πηγών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισµό.  

Επίσης, δε µας λέτε τι προτείνετε για τις ολιγόµηνες καλλιέργειες (λαχανικών, καρπουζιών, 
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φράουλας κ.λ.π.). Προτείνετε να καταστραφούν; Αναφέρεστε µόνο στην απαγόρευση και δεν προτείνετε 

λύσεις!    

Αντί να φέρετε σχεδιασµό για τα απαιτούµενα έργα και τη σωστή διαχείριση του νερού στον ∆ήµο 

Γόρτυνας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες για ύδρευση και άρδευση, επιβάλλετε 

απαγορευτικά µέτρα και περιορισµούς, και ειδικότερα σε µια περίοδο που οι βιοπαλαιστές µικροµεσαίοι 

αγρότες έχουν καταστραφεί. Την ώρα που είναι σοβαρές οι επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών της  

περιοχής µε αφορµή την πανδηµία του κορονοϊού, τους καταδικάζετε και στη λειψυδρία.  

Ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούµε: 

• Εξασφάλιση επάρκειας για τη λαϊκή κατανάλωση, ιδιαίτερα µε ελεγµένο, ποιοτικό πόσιµο νερό, 

µε σταθερή ροή και πίεση, µε χρηµατοδότηση και υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδοµής από τον 

αρµόδιο κρατικό φορέα.  

• Καµία διακοπή νερού λόγω οφειλής σε άνεργους, χαµηλόµισθους, χαµηλοσυνταξιούχους, 

φτωχούς αγρότες. Σ΄ αυτούς άµεση µείωση των τιµολογίων κατά 50%. Καµία µεταφορά χρεών της 

υπηρεσίας του ∆ήµου στις εφορίες, καµία δέσµευση ΑΦΜ.   Άρση κάθε µέτρου αναγκαστικής 

είσπραξης για χρέη προς τον ∆ήµο ( κατασχέσεις, πλειστηριασµοί, δεσµεύσεις τραπεζικών 

λογαριασµών κτλ) 

• Την αύξηση των τιµολογίων στους µεγάλους αγροτικούς παραγωγούς, τις τράπεζες, και µεγάλες 

επιχειρήσεις  

• Πρόσληψη του απαραίτητου επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στις δηµοτικές 

υπηρεσίες, µε µόνιµη και σταθερή δουλειά ώστε να καλύπτονται µε ποιότητα και πληρότητα οι ανάγκες 

των λαϊκών οικογενειών σε νερό µε την κατασκευή, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία των 

υποδοµών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, χωρίς την εµπλοκή ιδιωτικών – εργολαβικών 

εταιρειών.  

• Άµεση υλοποίηση αναγκαίων τεχνικών έργων εξασφάλισης επάρκειας και ορθολογικής 

διαχείρισης του νερού χωρίς Σ∆ΙΤ, συµβάσεις παραχώρησης, από τον αρµόδιο κρατικό φορέα. 

Κατασκευή αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών έργων µε κρατική χρηµατοδότηση  

• Απαλλαγή φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων, οπωσδήποτε για εισοδήµατα κάτω των 12.000 ευρώ, 

από δηµοτικά τέλη άρδευσης, από 1/3 ως το τέλος του 2020, και αναστολή πληρωµής βεβαιωµένων 

τελών πριν την 1/3.  

 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σταµατάκης Γεώργιος, µέλος της παράταξης «ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ» 
απέστειλε την παρακάτω τοποθέτηση ΣΤΗΝ 7Η (∆ΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2020 
µε e-mail. 
 

Ψηφίζω ΥΠΕΡ της πρότασης - εισήγησης του τοπικού Συµβουλίου Αγίων ∆έκα, το οποίο, θεωρώ 

αυτονόητο ότι πρέπει να σεβαστώ, και προτείνω συγχρόνως  τις άµεσες (Ε) άµεσες ενέργειες για 

ανόρυξη νέας γεώτρησης, προκειµένου, να υπάρξει η µεγαλύτερη κατά το δυνατόν κάλυψη των 

αναγκών σε νερό όλων των πολιτών, ούτως ώστε να υπάρξει ισονοµία και ισοπολιτεία, πράγµα το οποίο 

είναι µέληµα της νέας ∆ηµοτικής Αρχής και απαίτηση των Γορτύνιων πολιτών. 

 

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(12 ΝΑΙ, 14 ΟΧΙ) 

 
Εγκρίνει τη Λήψη έκτακτων µέτρων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της 

Κοινότητας Αγίων ∆έκα, ως παρακάτω: 
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Κάνει δεκτό το αίτηµα του Κοινοτικού Συµβουλίων Αγίων ∆έκα, όπως αυτό εκφράζεται µε 
την 4/2020 απόφασή του και αποφασίζει την απαγόρευση άρδευσης κατά την θερινή περίοδο από 1-6-

2020 µέχρι την 31-10-2020 από το δηµοτικό δίκτυο των εποχιακών καλλιεργειών (λαχανικών, 

καρπουζιών κ.λ.π.) οι οποίες παρουσιάζουν πολύ µεγάλες ανάγκες σε νερό και αντιπροσωπεύουν την 

µειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας Αγίων ∆έκα, προκειµένου να διαφυλαχθεί η οµαλή 

υδροδότηση της Κοινότητας και η άρδευση των πολυετών καλλιεργειών, που αντιπροσωπεύουν την 

πλειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας. 

 

Η απόφαση αυτή να ισχύει κατ’ έτος και µέχρι ανακλήσεώς της. 
 

 
Της παρούσας απόφασης µειοψήφησαν και δεν ψηφίζουν την εισήγηση, οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι: Φωτάκης Γεώργιος, Μανιαδάκης Μιχαήλ, Σχοιναράκης Νικόλαος, Στυλιανάκης 
Γεώργιος, Βεϊσάκης Αρτέµης, Σπαντιδάκης Γεώργιος, Σκουλάς Νεκτάριος, Ανδρεαδάκης Μιχαήλ, 
Μποµποδάκης Στυλιανός, Σέγκος Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Σταύρος, Γενιτσαρίδης Γεώργιος, 
Πηρουνάκης Κωνσταντίνος και Ξυλούρης Κωνσταντίνος. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 49/2020. 

 

Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 

 
ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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