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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  111/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 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 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 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε 

κανένας. 

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 τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. Χρήστο Πέτκο, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

«Στις 14/5/2011 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3966/2011. Με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 58 του νόµου 3966/2011 "Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", στις 

εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι υδρονοµείς άρδευσης οι οποίοι 
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προσλαµβάνονται από τους δήµους µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις 

του Β∆ «Περί αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», µε τις οποίες προσδιορίζονται 

ζητήµατα όπως, η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθµός των υδρονοµέων, τα καθήκοντά 

τους, το διάστηµα της αρδευτικής περιόδου κατά την οποία προσλαµβάνονται, καθώς 

και οι πόροι από τους οποίους καταβάλλεται η αµοιβή τους. Η επέκταση της εξαίρεσης 

και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά 

την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, 

τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. 

Η πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, από τις ειδικές 

ρυθµίσεις του από 28.3/15.4.1957 β. δ/τος «Περί της αστυνοµίας επί των Αρδευτικών 

Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.» 

Το άρθρο 4 παρ.1   του συγκεκριµένου Β.∆ ορίζει ότι: 

«Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα διοικητικά συµβούλια των αναγκ. 

συνεταιρισµών εγγείων βελτιώσεων, τα δηµοτικά και τα κοινοτικά συµβούλια και αι 

διοικήσεις των νοµικών προσώπων ή των άλλων Οργανισµών αποφαίνονται 

εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την διαχείρισιν αυτής υπαγόµενα 

αρδευτικά ύδατα, άν η διανοµή των υδάτων και η φύλαξις των έργων θα ενεργήται δι' 

ιδίων υδρονοµικών οργάνων ή τας αρµοδιότητας τούτων θα ασκώσι προσθέτως οι 

αγροφύλακες.» 

Το άρθρο 4 παρ.2  Β.∆ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει 

να καθορίζει µε απόφαση του: 

1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 

2. τον αριθµό των θέσεων υδρονοµέων ή εποπτών υδρονοµέων,  

3. τον τοµέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση  

4. την αµοιβή του κάθε οργάνου. 

Προτείνω να καθορισθεί η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, για τη λειτουργία 

όλων των αρδευτικών έργων, από 15 Μαΐου 2016 έως 15 Σεπτεµβρίου 2016 και να 

καθορισθούν τριάντα επτά (37) θέσεις υδρονοµέων. Τρεις υδρονοµείς που θα 

εργασθούν στα δηµοτικά έργα στην περιοχή «Σµαρέκα» της ∆.Κ. Έδεσσας, στον 

οικισµό Ξανθογείων και στον οικισµό ∆ροσιάς της Τ.Κ. Άρνισσας αντίστοιχα, να 

προσληφθούν µε µερική απασχόληση ενώ οι υπόλοιποι µε πλήρη απασχόληση.  Ο 

καθορισµός αποδοχών των υδρονοµέων για το έτος 2015 θα γίνει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4024/2011 και θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου Έδεσσας.  

Προτείνονται οι παρακάτω θέσεις υδρονοµέων: 
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Α.- Για τη λειτουργία των δηµοτικών αρδευτικών έργων της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας:  

∆ύο  (2) τις  θέσεις των υδρονοµέων, µία στην περιοχή «Σµαρέκα» και µία στην 

περιοχή «Λόγγος». 

Β.- Για τη λειτουργία των δηµοτικών αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας  

Άγρα: 

Τέσσερις (4) τις θέσεις υδρονοµέων. Έναν (1) υδρονοµέα για τις περιοχές 

«Κανάλι» και «Σταθµός», έναν (1) υδρονοµέα για τις περιοχές «Μαύρη Πέτρα» και 

«Βακάριτς», έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Γκιόλι Μπας» και έναν (1) υδρονοµέα 

για τις περιοχές «Κράιστα» και «Μάριτς». 

Γ.- Για τη λειτουργία των δηµοτικών αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας  

Καρυδιάς  (Καρυδιά και Κερασιά): 

Τέσσερις (4) τις θέσεις υδρονοµέων, δύο (2) για τον οικισµό Καρυδιάς και δύο 

(2) για τον οικισµό Κερασιάς. Για τον οικισµό Καρυδιάς, έναν (1) υδρονοµέα για τις 

περιοχές «Σουρουπάτα» και «Ράγκελ» και έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή 

«Κάµπος». Για τον οικισµό Κερασιά, έναν (1) υδρονοµέα για τις περιοχές «Ράκουβου» 

και «Νόβοσελ» και έναν (1) υδρονοµέα για τις περιοχές «Φράγµα» και «Γιάβουρ». 

∆.- Για τη λειτουργία των δηµοτικών αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας  

Βρυτών: 

 ∆ύο (2) τις θέσεις υδρονοµέων, έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Ορεινά» 

και έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Κάµπος». 

Ε.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου του οικισµού Αγίας 

Φωτεινής της Τοπικής Κοινότητας  Φλαµουριάς: 

  Μία (1) τη θέση του  υδρονοµέα.   

ΣΤ.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας 

Σωτήρας: 

  Τρεις (3) τις θέσεις των υδρονοµέων. Μία (1) στον οικισµό Λύκων, µία (1) στον 

οικισµό Μαργαρίτας και µία (1) στον οικισµό  Σωτήρας και Σάµαρι. 

Ζ.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας 

Νησίου: 

 ∆ύο (2) τις θέσεις των υδρονοµέων, έναν υδρονοµέα για τις  περιοχές 

«Κουρεία» και «Μουτσάρι» και έναν υδρονοµέα για τις περιοχές «Κατσουλέν» και  

«Βάρνιτσα».     
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Η.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας 

Άρνισσας. 

 Τέσσερις (4) τις θέσεις των υδρονοµέων. ∆ύο (2) υδρονοµείς για τον οικισµό 

Άρνισσας, για τις περιοχές «Ορµάν Τσιφλίκ»  και  «Πότουκ»  έναν (1) υδρονοµέα για 

τον οικισµό ∆ροσιάς και έναν (1) υδρονοµέα για τον οικισµό Ξανθογείων.  

Θ.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Αθανασίου:  

 Τέσσερις (4) τις θέσεις των υδρονοµέων, έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή 

«Πιστέρτα», έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Καρύδια»,  έναν (1) υδρονοµέα για 

την περιοχή «Βενζινάδικο» και έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Φότηγος».  

Ι.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας  

Γραµµατικού:  

∆ύο (2)  τις θέσεις των υδρονοµέων, µία (1) για τον οικισµό Άνω Γραµµατικού 

και µία (1) για τον οικισµό Κάτω Γραµµατικού.  

ΙΑ.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας  

Περαίας. 

Τρεις (3) τις θέσεις των υδρονοµέων. Έναν υδρονοµέα για την περιοχή 

«Κίντερβας», έναν (1) υδρονοµέα για τις περιοχές «Πηγάδια» και  «Μπόστοπρακ» και  

έναν (1) υδρονοµέα για την περιοχή «Γραµµατικό»,. 

 ΙΒ.- Για τη λειτουργία του δηµοτικού αρδευτικού έργου της Τοπικής Κοινότητας  

Παναγίτσας (συµπεριλαµβανοµένου και του οικισµού Ζέρβης). 

Έξι (6) τις θέσεις των υδρονοµέων συνολικά. Τέσσερις (4) υδρονοµείς για τον 

οικισµό Παναγίτσας, έναν υδρονοµέα στην περιοχή «Κοπρίβα – Αµπέλια - Άνω 

Ντελικλέρια»  έναν υδρονοµέα στην περιοχή «1η κατηγορία», έναν υδρονοµέα στην 

περιοχή «Γραµµάδα»  έναν υδρονοµέα στην περιοχή «Τσεσνίβα»  και δύο (2) 

υδρονοµείς για τον οικισµό Ζέρβης, έναν (1) για την περιοχή «Λίµνη» και έναν (1) για 

την περιοχή «Λάγου». 

Ο καθορισµός αποδοχών των υδρονοµέων για το έτος 2016  θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και θα καταβάλλεται από το Ταµείο του 

∆ήµου Έδεσσας. Οι τρεις υδρονοµείς που θα εργασθούν στα δηµοτικά έργα στην 

περιοχή «Σµαρέκα» της ∆.Κ. Έδεσσας, στον οικισµό Ξανθογείων και στον οικισµό 

∆ροσιάς της Τ.Κ. Άρνισσας, θα προσληφθούν µε µερική απασχόληση ενώ οι 

υπόλοιποι µε πλήρη απασχόληση. 
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Επίσης, για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης, 

θα πρέπει όσοι επιθυµούν να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους: 

1. Να είναι δηµοτικά ενήµεροι. Προκειµένου να χορηγηθεί δηµοτική ενηµερότητα, 

θα πρέπει είτε να µην υπάρχουν οφειλές προς το ∆ήµο από κάθε αιτιολογία, 

είτε να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης τους και τηρούν τους σχετικούς 

όρους της ρύθµισης.  

2. Θα πρέπει να προπληρώνουν στο Ταµείο του ∆ήµου, το αντίστοιχο αντίτιµο 

των ωρών που επιθυµούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας άρδευσης και να 

προσκοµίζουν το αντίστοιχο παραστατικό στον υπεύθυνο υδρονοµέα». 

 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Χρήστο 

∆ασκάλου, Ιωάννη Μουράτογλου, Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη Σόντρα, Αικατερίνη 

Ζδρου και Χρήστο Βερικούκη, στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου καθώς και στον 

δηµότη κ. Ιωάννη Σηµάδη, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του: 

1) το άρθρο 211 του Ν. 3584/07 

2) το άρθρο 3 και 4 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 

3) την παρ 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011  

4) το µήκος του αρδευτικού δικτύου και τις εκτάσεις που αυτό καλύπτει 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2016 την  

15η Μαΐου  και ως χρόνο λήξης την 15η Σεπτεµβρίου.  

Β. Ο αριθµός των  θέσεων των υδρονοµέων ορίζεται σε τριάντα επτά (37),  

όπως αναλυτικά αναφέρονται οι θέσεις στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Ο καθορισµός αποδοχών των υδρονοµέων για το έτος 2016 θα γίνει σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου 

Έδεσσας. Οι τρεις υδρονοµείς που θα εργασθούν στα δηµοτικά έργα στην περιοχή 

«Σµαρέκα» της ∆.Κ. Έδεσσας, στον οικισµό Ξανθογείων και στον οικισµό ∆ροσιάς της 

Τ.Κ. Άρνισσας, θα προσληφθούν µε µερική απασχόληση ενώ οι υπόλοιποι µε πλήρη 

απασχόληση. 

Για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης, θα πρέπει 

όσοι επιθυµούν να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους: 
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1. Να είναι δηµοτικά ενήµεροι. Προκειµένου να χορηγηθεί δηµοτική 

ενηµερότητα, θα πρέπει είτε να µην υπάρχουν οφειλές προς το ∆ήµο από 

κάθε αιτιολογία, είτε να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης τους και 

τηρούν τους σχετικούς όρους της ρύθµισης.  

2. Θα πρέπει να προπληρώνουν στο Ταµείο του ∆ήµου, το αντίστοιχο αντίτιµο 

των ωρών που επιθυµούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας άρδευσης και 

να προσκοµίζουν το αντίστοιχο παραστατικό στον υπεύθυνο υδρονοµέα. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρήστος ∆ασκάλου και Μιχαήλ Φουνταλής 

εγκρίνουν την παραπάνω απόφαση, µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσληφθεί οι 

υδρονοµείς κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και θα προηγηθεί συντήρηση 

του αρδευτικού δικτύου, εκτός από την πρόσληψη των τριών υδρονοµέων µε µερική 

απασχόληση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  111/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Γραφείο προσωπικού κα Ε. ∆ηµητριάδου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών &  Οικονοµικών Υπηρεσιών κα. Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

ΑΔΑ: 6ΛΒΕΩΡΠ-Ν1Λ
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