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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  95/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Άρνισσας, 

Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας και Φλαµουριάς, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Σόντρα, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 
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Προτείνω να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισµα µετά την αιφνιδιαστική 

ενέργεια της ∆ΕΗ για εκτροπή νερού από τη λίµνη Βεγορίτιδα προς τη λίµνη-υγρότοπο 

Άγρα –Νησίου – Βρυττών. 

Το θέµα ήταν γνωστό, αφού είχαν προηγηθεί συσκέψεις µε πρωτοβουλία της 

ΠΕ Φλώρινας και του ∆ήµου Αµυνταίου, εξαιτίας της ανακατάληψης εδαφών από τη 

λίµνη λόγω της αυξανόµενης στάθµης της.  

Η  λίµνη, έχοντας µόλις ξεπεράσει το, νοµικά κατοχυρωµένο µε ΦΕΚ, ελάχιστο 

όριο της στάθµης, που είναι το υψόµετρο 515,5µ από τη στάθµη της θάλασσας και µε 

προοπτική αύξησης της στάθµης το πολύ µέχρι το τέλος Μαΐου,(οπότε και αρχίζουν οι 

αρδεύσεις) θα αρχίσει και πάλι τη  γνώριµη πτωτική πορεία. 

Εν τω µεταξύ µε την ενέργεια της αυτή η ∆ΕΗ, κατακλύζει νόµιµα καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις στα αγροκτήµατα Νησίου και Βρυττών, υποβαθµίζει τον προστατευόµενο 

υγρότοπο του δικτύου NATURA 2000 και δηµιουργεί πληµµυρικές συνθήκες στη 

διαφορετική υδρολογική λεκάνη του Εδεσσαίου ποταµού και στη Τ66. Χωρίς νοµικό 

έρεισµα, χωρίς απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, αλλά και τη σύµφωνη γνώµη των 

εµπλεκόµενων φορέων, προχώρησε στη προκλητική ενέργεια της εκτροπής του νερού, 

αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πράξης. 

Επειδή µε την πράξη  της αυτή η ∆ΕΗ δηµιουργεί ιδιαίτερα σοβαρά 

προβλήµατα: 

                 . τόσο σε νόµιµα καλλιεργούµενες εκτάσεις του ∆ήµου µας, 

                 . όσο και στο προστατευόµενο υγρότοπο Άγρα – Νησίου – Βρυττών, 

 Προτείνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Έδεσσας: 

                 . να απαιτήσει από τη ∆ΕΗ την άµεση διακοπή της εκτροπής του νερού της 

λίµνης Βεγορίτιδας 

                 . να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο  και τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ώστε 

να ασκήσουν τα  αναγκαία ένδικα µέσα για τις ζηµίες που έχουν ήδη συντελεστεί.  

  Παράλληλα να καλέσει σε συνεργασία, όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και 

τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, κατά τη µεταβατική περίοδο και µέχρι την 

ολοκλήρωση του σύνθετου διαχειριστικού σχεδίου της λίµνης Βεγορίτιδας, για την 

επίλυση των προβληµάτων που διαρκώς προκύπτουν, έτσι ώστε να λαµβάνονται οι 

βέλτιστες αποφάσεις, πάντα µε γνώµονα την προστασία της, αλλά και τη προοπτική 

του τόπου που είναι άρρηκτα δεµένη µε αυτήν. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε διαδοχικά 

στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα στους κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 
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Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη Χατζόγλου και Γεώργιο Παρθενόπουλο, προκειµένου να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Προεδρεύων κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Η  λίµνη Βεγορίτιδα, έχοντας µόλις ξεπεράσει το, νοµικά κατοχυρωµένο µε ΦΕΚ, 

ελάχιστο όριο της στάθµης, που είναι το υψόµετρο 515,5µ από τη στάθµη της 

θάλασσας και µε προοπτική αύξησης της στάθµης το πολύ µέχρι το τέλος Μαΐου, 

(οπότε και αρχίζουν οι αρδεύσεις) θα αρχίσει και πάλι τη  γνώριµη πτωτική πορεία. 

Εν τω µεταξύ η ∆ΕΗ, µε την αιφνιδιαστική ενέργειά της για εκτροπή νερού από τη 

λίµνη Βεγορίτιδα προς τη λίµνη-υγρότοπο Άγρα –Νησίου – Βρυττών, κατακλύζει 

νόµιµα καλλιεργήσιµες εκτάσεις στα αγροκτήµατα Νησίου και Βρυττών, υποβαθµίζει 

τον προστατευόµενο υγρότοπο του δικτύου NATURA 2000 και δηµιουργεί πληµµυρικές 

συνθήκες στη διαφορετική υδρολογική λεκάνη του Εδεσσαίου ποταµού και στη Τ66. 

Χωρίς νοµικό έρεισµα, χωρίς απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, αλλά και τη 

σύµφωνη γνώµη των εµπλεκόµενων φορέων, προχώρησε στη προκλητική ενέργεια 

της εκτροπής του νερού, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πράξης. 

Επειδή µε την πράξη της αυτή η ∆ΕΗ δηµιουργεί ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα: 

                 . τόσο σε νόµιµα καλλιεργούµενες εκτάσεις του ∆ήµου µας, 

                 . όσο και στο προστατευόµενο υγρότοπο Άγρα – Νησίου – Βρυττών, 

 Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Έδεσσας: 

                 . απαιτεί από τη ∆ΕΗ την άµεση διακοπή της εκτροπής του νερού της 

λίµνης Βεγορίτιδας 

                 . εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο  και τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ώστε 

να ασκήσουν τα  αναγκαία ένδικα µέσα για τις ζηµίες που έχουν ήδη συντελεστεί.  

 Παράλληλα καλεί σε συνεργασία, όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τις 

αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, κατά τη µεταβατική περίοδο και µέχρι την 

ολοκλήρωση του σύνθετου διαχειριστικού σχεδίου της λίµνης Βεγορίτιδας, για την 

επίλυση των προβληµάτων που διαρκώς προκύπτουν, έτσι ώστε να λαµβάνονται οι 
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βέλτιστες αποφάσεις, πάντα µε γνώµονα την προστασία της αλλά και τη προοπτική 

του τόπου που είναι άρρηκτα δεµένη µε αυτήν. 

 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους Βουλευτές του Νοµού, στη 

∆.Ε.Η., στην Π.Ε. Πέλλας, στην Π.Ε. Φλώρινας, στο ∆. Αµυνταίου και στα Μ.Μ.Ε.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  95/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4/5/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

 

 


