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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  118/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ Ε∆ΕΣΣΑΙΟΥ  

 

 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  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  
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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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χρήστο Πέτκο,  ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20.4.2016 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σχετικά : α) Η αριθ. 7042/7-4-2016 αίτηση του ΤΟΕΒ Εδεσσαίου 

Με την (α) σχετική ο ΤΟΕΒ Εδεσσαίου αιτήθηκε την παραχώρηση χρήσης του 

φράγµατος Μεσηµερίου στην περιοχή «Βαλιµάρι» ώστε µέσω των υδρονοµέων του να 

γίνεται σωστή διαχείριση των υφιστάµενων υδάτων προς όφελος των καλλιεργητών της 

περιοχής. 

Α. Ιστορικό κατασκευής του φράγµατος 

Ο συγκεκριµένος χωµάτινος ταµιευτήρας είναι χωρητικότητας 70.000 µ3 περίπου και 

κατασκευάστηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ν. Πέλλας (νυν Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας) το έτος 2006.  

Μέχρι σήµερα δεν έχει συνταχθεί Πρακτικό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας (πράξη 

παραχώρησης) του φράγµατος µεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και ∆ήµου Έδεσσας. 
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Παρόλα αυτά ο ∆ήµος, βάση των αρµοδιοτήτων του που ορίζονται στο άρθρο 75 του 

Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 

(πρόγραµµα Καλλικράτης), έχει κατασκευάσει το έτος 2013, έργο αρδευτικού δικτύου που 

εκµεταλλεύεται τα νερά του ταµιευτήρα. 

Β. Ως κατασκευή το φράγµα εµφανίζει τις εξής ιδιαιτερότητες: 

i) Απώλειες υδάτων 

Από την αρχή της λειτουργίας του φράγµατος παρουσιάζονται απώλειες ύδατος, 

από εµφανή σηµεία στα ριζά του αναχώµατος, τα οποία καταλήγουν στον πόδα του 

πρανούς και ειδικότερα στο χαµηλότερο σηµείο του, όπου βρίσκεται και το φρεάτιο 

εκκένωσης. Οι εν λόγω απώλειες αποτελούν κατασκευαστική αστοχία που οφείλεται στην 

ύπαρξη διαπερατών ασβεστολιθικών πετρωµάτων που αποτελούν το φυσικό εδαφικό 

µέτωπο του φράγµατος (πλην του τεχνητού αναχώµατος). Μέσω αυτών των πετρωµάτων 

γίνεται διέλευση ύδατος µε αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής ροή στη συναρµογή του 

αναχώµατος µε το φυσικό έδαφος. Για τον περιορισµό των απωλειών, κατά µήκος 

πρανούς του µετώπου, είχε τοποθετηθεί αργιλική στρώση στεγανοποίησης, η οποία 

ωστόσο, λόγω της απότοµής κλίσης των πρανών και της συνεχούς διάβρωσης, σήµερα 

έχει αστοχήσει και τα χώµατα βρίσκονται στον πυθµένα της λεκάνης ελαττώνοντας την 

αρχική χωρητικότητά της. Οι παραπάνω διαρροές έχουν διαβρώσει ελαφρά τη 

συναρµογή µεταξύ αναχώµατος και φυσικού εδάφους, από την πλευρά που έχει 

κατασκευαστεί ο υπερχειλιστής. 

Επίσης, σε κατάσταση πλήρωσης της λεκάνης, εµφανίζονται µικροδιαρροές και 

από το σώµα του φράγµατος, οι οποίες δεν αποτελούν κατασκευαστική αστοχία, αλλά θα 

πρέπει να ελέγχονται τακτικά, ώστε να µην επέλθει διάβρωση του αναχώµατος. 

Από την καθαρότητα των νερών της διαρροής στα κατάντη και από µακροσκοπική 

παρατήρηση του αναχώµατος κρίνεται ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υφίσταται 

πρόβληµα διάβρωσης και σταθερότητας του σώµατος του αναχώµατος. 

ii) Μικρή χωρητικότητα 

Η υδρολογική λεκάνη που απορρέει έως το σηµείο κατασκευής του φράγµατος 

είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τη χωρητικότητα της σχηµατιζόµενης λίµνης. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα σε συνθήκες πληµµυρικής απορροής το φράγµα να γεµίσει µέσα σε 

ελάχιστες ώρες και η περίσσεια ύδατος να πρέπει να αποµακρυνθεί αποκλειστικά µέσω 

του υπερχειλιστή.  

iii) Υπερχειλιστής και Γέφυρα 

Ο κατασκευασµένος υπερχειλιστής διασφαλίζει την µεταφορά της περίσσειας 

ύδατος κατά τις συνθήκες πληµµυρικής απορροής, προς το φυσικό αποδέκτη (ρέµα) στα 

κατάντη του φράγµατος. Είναι τραπεζοειδούς ανοιχτής διατοµής, είναι κατασκευασµένος 
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από σκυρόδεµα και εδράζεται σε εδαφικό υπόβαθρο. Η όδευσή του ακολουθεί τη 

συναρµογή του αναχώµατος µε το φυσικό έδαφος και η κλίση του είναι πολύ απότοµη για 

να καλύψει την υψοµετρική διαφορά στέψης – πόδα αναχώµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τα νερά να οδηγούνται προς το φυσικό αποδέκτη µε µεγάλη ταχύτητα και 

ορµή και συνεπώς µε µεγάλη διαβρωτική ικανότητα. 

Στα κατάντη του υπερχειλιστή έχει κατασκευαστεί γέφυρα – κιβωτοειδής οχετός – 

κατάλληλων διαστάσεων, από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε πτερυγότοιχους, ώστε να τα 

νερά του υπερχειλιστή να οδηγούνται, µέσω του σώµατος της γέφυρας, προς τον κατάντη 

φυσικό αποδέκτη. Στο σηµείο συναρµογής του πτερυγότοιχου µε τη γέφυρα απολήγουν 

και οι επιφανειακές απορροές µιας τάφρου, που διαµορφώνεται κατά µήκος υφιστάµενου 

αγροτικού δρόµου και παροχετεύει αξιοσηµείωτη ανάντη λεκάνη. 

Γ. Η πληµµύρα του 2014 

Κατά την πληµµύρα του ∆εκεµβρίου του 2014, ο υπερχειλιστής έπρεπε να 

παροχετεύσει εξολοκλήρου τα νερά του φράγµατος. Η διατοµή του αποδείχθηκε επαρκής, 

ωστόσο, τα νερά προσέκρουσαν µε ταχύτητα στους πτερυγότοιχους της γέφυρας, 

υπέσκαψαν εγκάρσια και κατάστρεψαν τον χωµάτινο δρόµο εκατέρωθεν της γέφυρας 

πριν οδηγηθούν στο φυσικό αποδέκτη. Ο ίδιος ο υπερχειλιστής διαβρώθηκε και 

ρηγµατώθηκε σε πολλά σηµεία του λόγω της συρτικής τάσης και του φορτίου του νερού. 

Επίσης, η πίεση που ασκήθηκε στους πτερυγότοιχους της γέφυρας είχε ως 

αποτέλεσµα τη µετατόπισή της κατά µερικά εκατοστά. Έκτοτε ισχύει διακοπή κυκλοφορίας 

στο συγκεκριµένο σηµείο της δηµοτικής οδού Μεσηµερίου – Φλαµουριάς, µε απόφαση 

της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Πέλλας. 

∆.  Από τα παραπάνω στοιχεία, συµπεραίνουµε ότι:  

1) Το φράγµα υπό φυσιολογικές συνθήκες απορροής µπορεί να λειτουργήσει 

ικανοποιητικά για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών κατά τους θερινούς µήνες 

(διάστηµα Απριλίου – Σεπτεµβρίου), µε την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση 

εµφάνισης πληµµυρικής απορροής, θα πρέπει να λειτουργήσει έγκαιρα ο 

εκκενωτής της λεκάνης, ώστε να αποφευχθεί η διόδευση των νερών µέσω του 

υπερχειλιστή.  

2) Κατά τους χειµερινούς µήνες που δεν είναι απαραίτητη η συγκράτηση των υδάτων 

για άρδευση, έως τη λήψη των κατάλληλων επισκευαστικών έργων, θα πρέπει ο 

εκκενωτής να είναι ανοιχτός σε µόνιµη βάση. 

3) Θα πρέπει να γίνει ειδική µελέτη και κατάλληλες εργασίες στεγανοποίησης του 

µετώπου του φράγµατος, ώστε να περιοριστεί η διέλευση υδάτων προς τα κατάντη 

µέσω των διαπερατών πετρωµάτων. 
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4) Θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης του υπερχειλιστή (σκυροδέτηση, 

αρµολόγηση, αποκατάσταση φθορών κλπ), ώστε να παραµείνει λειτουργικός. 

5) Πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρηση και αποκατάστασης της γέφυρας, ώστε να 

αρθεί η διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριµένο σηµείο. Προτεινόµενες 

εργασίες είναι: 

• Η επανεπίχωση των σηµείων που διαβρώθηκαν (κάτωθεν των πτερυγότοιχων και 

στη συναρµογή της γέφυρας µε τον υπερχειλιστή) 

• Η υπερύψωση των πτερυγότοιχων ανάντη της γέφυρας µε σκυροδέτηση, ώστε η 

απορροή να µην υπερβαίνει το κατάστρωµα της γέφυρας 

• ∆ιευθέτηση των λοιπών επιφανειακών απορροών 

• Κατασκευή οµαλής µετάβασης των υδάτων διαµέσου της γέφυρας προς το φυσικό 

αποδέκτη (λιθοριπή ή σκυροδέτηση έως το ρέµα) 

Κατόπιν των ανωτέρων 

Εισηγούµαστε 

Την παραχώρηση κατά χρήση του φράγµατος Μεσηµερίου στη θέση «Βαλιµάρι» 

στον ΤΟΕΒ Εδεσσαίου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του φράγµατος ήτοι: 

• Θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης στον πυθµένα (αποµάκρυνση των αργιλικών 

φερτών υλικών), αλλά και στον υπερχειλιστή 

• Θα έχει την ευθύνη έγκαιρης παρέµβασης µε άνοιγµα του εκκενωτή σε περίπτωση 

πληµµυρικής απορροής, ώστε να µην απαιτείται η λειτουργία του υπερχειλιστή για 

την εξολοκλήρου παροχέτευση της περίσσειας ύδατος 

• Μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να αφήνει µονίµως ανοιχτό τον 

εκκενωτή του φράγµατος για την απρόσκοπτη ροή στα κατάντη». 

Στη συνέχεια ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος εξέθεσε τα εξής: Το συµβούλιο της Τ.Κ. 

Μεσηµερίου, στα όρια του οποίου βρίσκεται το παραπάνω φράγµα, µε την υπ΄αριθµ. 

3/2016 οµόφωνη απόφασή του, γνωµοδοτεί υπέρ της παραχώρησή του στον ΤΟΕΒ 

Εδεσσαίου υπό τις προϋποθέσεις και τις δεσµεύσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του 

προϊσταµένου της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας. 

Κατόπιν ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος 

απάντησε σε ερωτήµατα των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Σόντρα, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το µε αριθµ. πρωτ. 

112/7.4.2016 έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93  & 

185 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. Παραχωρεί κατά χρήση το φράγµα Μεσηµερίου στη θέση «Βαλιµάρι» στον ΤΟΕΒ 

Εδεσσαίου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του φράγµατος ήτοι: 

• Θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης στον πυθµένα (αποµάκρυνση των αργιλικών 

φερτών υλικών), αλλά και στον υπερχειλιστή 

• Θα έχει την ευθύνη έγκαιρης παρέµβασης µε άνοιγµα του εκκενωτή σε περίπτωση 

πληµµυρικής απορροής, ώστε να µην απαιτείται η λειτουργία του υπερχειλιστή για 

την εξολοκλήρου παροχέτευση της περίσσειας ύδατος 

• Μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να αφήνει µονίµως ανοιχτό τον 

εκκενωτή του φράγµατος για την απρόσκοπτη ροή στα κατάντη. 

Β. Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  118/2016 

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 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

ΑΔΑ: 7287ΩΡΠ-ΒΔΚ
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