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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  198/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 155/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΚΛΟΓΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

ΕΤΟΥΣ 2015» 

 

 Σήµερα Πέµπτη 13 Αυγούστου 2015 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 21.640/12-8-

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 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 και τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 
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2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος 27 Χατζόγλου Ιωάννης 

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

                                 

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 της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής; 

      «Με την αριθµ. 123/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, µε θέµα  

«Οργάνωση άρδευσης ∆ήµου Έδεσσας έτους 2015» , αποφασίστηκε  ο  χρόνος  

έναρξης και της λήξης της αρδευτικής περιόδου και ο  αριθµός των θέσεων 

υδρονοµέων ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα .  

      Η ανωτέρω απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –

Θράκης για τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας  και µε την αριθµ.  5651/18-5-2015  

απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
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Θράκης, εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά  τριάντα έξι (36) υδρονοµέων 

άρδευσης,   εκ των οποίων  οι  δύο (2)  για την Τοπική Κοινότητα Γραµµατικού.  

      Εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος  µε την αριθµ. 13425/20-5-2015  (Α∆Α: 7Ζ6ΖΩΡΠ-97Η)  

ανακοίνωση του, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους  να καταθέσουν αιτήσεις µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, για  την πρόσληψη  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου,  συνολικά τριάντα έξι (36) υδρονοµέων άρδευσης.   

     Για  τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων  της  Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού, 

υποβλήθηκαν τρεις  (3) συνολικά αιτήσεις,  εκ των οποίων οι δύο (2)  για τον οικ. 

Άνω Γραµµατικού.  

      Αφού έληξε  η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων,  ενηµερώθηκαν τα 

Συµβούλια Τοπικών Κοινοτήτων, για τα ονοµατεπώνυµα και τον αριθµό των 

αιτούντων προκειµένου να γνωµοδοτήσουν  στα πλαίσια της τοπικής τους 

αρµοδιότητας.  

     Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε πως στον οικ. Άνω Γραµµατικού δεν 

υφίσταται Τοπικό Συµβούλιο, παρά µόνο εκπρόσωπος αυτής.  

     Ακολούθως  το θέµα τέθηκε  προς συζήτηση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

το οποίο µε την  αριθµ. 155/2015 απόφασή του, η οποία   επικυρώθηκε   µε την  

αριθµ. 6373/9-6-2015 όµοια  Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, προέβη στην εκλογή των υδρονοµέων για την  αρδευτική 

περίοδο 2015.  

      Σε εφαρµογή των  ανωτέρω ο ∆ήµαρχος, ως αρµόδιο για διορισµό όργανο, 

µε την αριθµ. 58/16088/11-6-2015 (Α∆Α: ΒΖ2ΝΩΡΠ-ΚΨΠ)  απόφασή του, 

αποφάσισε  την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους και  µερικής απασχόλησης, 

ειδικότητας  ΥΕ Υδρονοµέων Άρδευσης.  

    Κατά της αριθµ. 155/2015 απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου,  ασκήθηκε  η από 4-6-

2015 ένσταση του Μπακάλη Αντωνίου του Βασιλείου, κατοίκου Έδεσσας, 

υποψηφίου για την θέση υδρονοµέα  στον οικ. Άνω Γραµµατικού, η οποία 

διαβιβάστηκε µε το αριθµ. 15421/8-6-2015 έγγραφό µας  στην  Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Μακεδονίας –Θράκης,  λόγω αρµοδιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 

227 του Ν. 3852/2010.  

   Με το αριθµ.6619/10-6-2015 έγγραφό της, η ανωτέρω υπηρεσία ζήτησε  να της 

αποστείλουµε  κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεση καθώς και τις  απόψεις 
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µας επί της ένστασης, πράγµα  και το οποίο  έγινε µε το αριθµ. 15977/10-6-2015 

έγγραφό µας.  

    Τέλος µε την αριθµ. 6958/7-7-2015 απόφαση Γενικού Γραµµατέα  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, έγινε αποδεκτή η  από 4-6-2015 ένσταση του 

Μπακάλη Αντωνίου του Βασιλείου, κατά της αριθµ. 155/2015  απόφασης  του 

∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και ακυρώθηκε η ως άνω  ως προς την εκλογή του 

υδρονοµέα  Μούκα Βασιλείου του Νικολάου, στην περιοχή Άνω Γραµµατικού, 

λόγω του ότι ο Νικόλαος Μούκας, Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού, ο οποίος και συµµετείχε µε δικαίωµα ψήφου στη συνεδρίαση 

εκλογής των υδρονοµέων, είναι συγγενείς εξ αίµατος πρώτου βαθµού µε τον 

εκλεγέντα υδρονοµέα και δεν παρέχονται εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά το 

άρθρο 7 του Ν. 2690/99 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας).  

   Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

για την τροποποίηση της αριθ. 155/2015 απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου ως προς 

το σκέλος της εκλογής του  Μούκα Βασιλείου του Νικολάου και την τυχόν εκ νέου 

εκλογή υδρονοµέα στον οικ. Άνω Γραµµατικού, κατά τις διατάξεις του από 

28.3/15 .4. 1957 Β.∆ (ΦΕΚ 60/τ.Α’/1957)  «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών 

υδάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα». 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

1. την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών  

2. την αριθµ. 123/2015 απόφαση του ∆.Σ. η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

5.651/18-5-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

3. την αριθµ. 155/2015 απόφαση του ∆.Σ. η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

6.373/9-6-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

4. την αριθµ. 15.421/4-6-2015 ένσταση του κ. Αντωνίου Μπακάλη 

5. την αριθµ. 6.958/7-7-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία µας στις 

10/8/2015 µε αριθµό 21.359 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 Ανακαλεί εν µέρει την αριθµ. 155/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ως προς την επιλογή του υδρονοµέα Μούκα Βασιλείου του Νικολάου και δεν 

εκλέγει άλλον υδρονοµέα, για την περιοχή Άνω Γραµµατικού της Τ.Κ. 
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Γραµµατικού, για το υπόλοιπο της αρδευτικής περιόδου καθώς βρισκόµαστε στο 

τέλος αυτής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  198/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14/8/2015 

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, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας 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 

- Προϊσταµένη ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Γραφείο Προσωπικού κα Ε. ∆ηµητριάδου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 
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