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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91/2019
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
28. ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΥΚΩΝ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ»
Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4027/7.3.2019
(Ορθή επανάληψη 8.3.2019) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου
Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πασχάλης Αλέξανδρος

1

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Πέτκος Χρήστος

5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ρυσάφης Αντώνιος

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Σαμλίδης Μιχαήλ

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Σόντρας Ιωάννης

8

Δίου Αναστάσιος

19

Ταμβίσκου Ευτυχία

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Ταπαζίδης Δημήτριος

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Τσιβόγλου Χρήστος

11

Κούκος Γεώργιος

22

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Φουνταλής Μιχαήλ

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

3

Μάρκου Διονύσιος
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά
τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα

Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα εξήλθε της

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη
συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής

Κοινότητας

Έδεσσας

κ.

Πέτρος

Γαλανός

για

τα

θέματα

που

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
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α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να
συζητούν τα θέματα.
Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικον. έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
με την ακόλουθη σειρά 6ο έως 16ο, 37ο και 22ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα
εκτός

ημερήσιας

αποκομιδής

διάταξης

απορριμμάτων

3.«Έγκριση
και

πρωτοκόλλου

οδοκαθαρισμού»,

παραλαβής
4.«Άνοιγμα

εργασιών
Τραπεζικού

λογαριασμού για το έργο CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με
τίτλο «προμήθεια τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) καθώς και προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος
για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας»», 6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη
εξόδων κηδείας» και 7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του
ΣτΕ κατά της με αριθμ. οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά στον καθορισμό λειτουργίας
τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παραγ. 10 άρθρο 69α του Ν. 4270/2014 όπως
ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τπ με αριθμ. πρωτ. 333/27.2.2019
έγγραφο της ΔΕΥΑΕ, το οποίο έχει ως εξής:
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«Για την έκδοση από το Δασαρχείο Έδεσσας έγκρισης επέμβασης για το έργο
του θέματος απαιτείται, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 115973/6088/14 (ΦΕΚ 2961Β’ / 311-2014) Υπουργική Απόφαση, η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σας επισυνάπτουμε Οριζοντιογραφία της περιοχής παρέμβασης για την
οποία απαιτείται η έκδοση της έγκρισης επέμβασης, στο αγρόκτημα Λύκων, καθώς
και συνοπτική περιγραφή του συνολικού προτεινόμενου έργου και παρακαλούμε για
τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση ή μη του έργου».
Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική περιγραφή του
έργου, η οποία έχει ως εξής:
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τους οικισμούς Φλαμουριά και Λύκων της
Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και ειδικότερα επεμβάσεις στα δίκτυα για την
λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση των υδραγωγείων τους.
Ειδικότερα:


για τον οικισμό Φλαμουριάς αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων
κεντρικών αγωγών διανομής ύδατος από αμιαντοσιμεντοσωλήνες με σωλήνες
από πλαστική ύλη πολυαιθυλενίου, υψηλής πυκνότητας ΡΕ100. Το δίκτυο
ύδρευσης του οικισμού Φλαμουριάς είναι κατασκευασμένο την δεκαετία του
1960-1970. Το 1999 Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ που
απαγόρευε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ινών αμιάντου. Επίσης
απαγόρευσε

τη

χρήση

προϊόντων

που

περιέχουν

τέτοιες

ίνες

(αμιαντοσιμεντοσωλήνες) αν και επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων αυτών
που ήταν εγκατεστημένα ή σε λειτουργία πριν την 15-8-1999 μέχρι την τελική
απόρριψή τους ή το τέλος διάρκειας της λειτουργίας τους.


Για τον οικισμό Λύκων αφορά τη σύνδεση της υπάρχουσας γεώτρησης με το
δίκτυο ύδρευσης, την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης ψηλότερα ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες σε πίεση για όλο τον οικισμό και τον αγωγό
μεταφοράς νερού μέχρι το δίκτυο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ
Α. Φλαμουριά
Προβλέπεται η αντικατάσταση 39,00m αγωγών διατομής Φ63mm, 482,00m

αγωγών διατομής Φ90mm και

211,00m αγωγών διατομής Φ140mm, όλα εντός

οικισμού, από HDPE 3ης γενιάς. (Σύνολο: 732,00m) Η τοποθέτηση του αγωγού θα
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γίνει επί της υφιστάμενης οδού, σε όρυγμα πλάτους 0,60mκαι μέσου βάθους 1,16m.
Για την επίχωση του ορύγματος θα χρησιμοποιηθεί μέρος των προϊόντων
εκσκαφής.
Β. Λύκοι
Εξωτερικό υδραγωγείο
Η υδροδότηση του δικτύου θα εξασφαλίζεται από την υφιστάμενη γεώτρηση
στη θέση «Κουρί», όπου προβλέπεται και η κατασκευή νέας δεξαμενής. Προβλέπεται
η κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο έρεισμα της υφιστάμενης οδού, από HDPE 3ης
γενιάς, διαμέτρου Φ110, συνολικού μήκους L=558,00, εκ των οποίων τα 455m
βρίσκονται εκτός οικισμού και τα υπόλοιπα 103m εντός οικισμού.
Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει επί της υφιστάμενης οδού, σε όρυγμα
πλάτους 0,60mκαι μέσου βάθους 1,07m. Για την επίχωση του ορύγματος θα
χρησιμοποιηθεί μέρος των προϊόντων εκσκαφής.
Δεξαμενή
Η νέα δεξαμενή θα έχει ωφέλιμο όγκο 120m3. Το υψόμετρο εδάφους στη
θέση της δεξαμενής είναι στο +721,00. Η ανώτατη στάθμη ύδατος στη δεξαμενή είναι
στο +724,00 και η λειτουργικά κατώτατη στάθμη ελήφθη στο +721,00. Η δεξαμενή
θα έχει κυκλική κάτοψη, διαμέτρου 7,00μ ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 40,0m² και
ύψος όχι μεγαλύτερο από 4,50μ. Το κτίριο της δεξαμενής θα είναι υπέργειο, για τη δε
τοποθέτησή του απαιτείται μόνο ισοπέδωση του εδάφους και η κατασκευή βάσης
έδρασης.
Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί επί του υπ’αριθμ. 273 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος Λύκων».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ κα Αικατερίνη
Ζδρου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Παρέχει σύμφωνη γνώμη στο Δασαρχείο Έδεσσας για την έκδοση έγκρισης
επέμβασης για το έργο «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση
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υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας»,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την οριζοντιογραφία της
περιοχής επέμβασης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 91/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασμα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 21.3.2019

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,
Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία,
Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Πρόεδρο ΔΕΥΑΕ Αικ. Ζδρου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

-

Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Χ. Βερικούκη
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