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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΤΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 13.205/27-9-2021 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ.μέλος).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος
Θωμάς (Αναπλ. Μέλος) συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα μέλη με
τηλεδιάσκεψη.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να
συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Το μέλος Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 12414/14-9-2021 εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα
ακόλουθα:
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Δ/νσης Προγραμματισμού με το
υπ΄αριθμ. 11208/10-08-2021 έγγραφο του μας αναφέρει ότι το αρδευτικό τέλος της
αρδευτικής περιόδου 2019 της Τ.Κ. Βρυτών και συγκεκριμένα για της γεωτρήσεις της
περιοχής <<ΟΡΕΙΝΑ >> (Σέστουτ, Μάνουβα ,Παντίνα, Κοράδα ) δεν χρεώθηκαν όπως
προβλέπεται από τον κανονισμό Άρδευσης λόγω του ότι δεν είχε τα στοιχεία για να
προβεί στην ανάλογη χρέωση και προτείνει να γίνει χρέωση σύμφωνα με τις ώρες
άρδευσης του 2020 και να χρησιμοποιηθεί ως << οδηγός >> μιας και ο αριθμός των
παραγωγών που αρδεύουν από τις τρείς αυτές γεωργήσεις είναι ο ίδιος .
Η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει αν δέχεται την πρόταση της υπηρεσίας ή
προτείνει αυτή κάποιον άλλο τρόπο.
Συνημμένα το υπ΄. αριθμ. 11208/10-8-2021 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.
Το μέλος Ιωάννης Χατζόγλου πρότεινε την εξεύρεση μίας συναινετικής λύσης
και πρότεινε να προβεί η υπηρεσία στην ανάλογη χρέωση για το αρδευτικό τέλος της
αρδευτικής περιόδου 2019 της Τ.Κ. Βρυτών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα για της
γεωτρήσεις της περιοχής <<ΟΡΕΙΝΑ>>(Σέστουτ, Μάνουβα, Παντίνα, Κοράδα)
σύμφωνα με τις ώρες άρδευσης του 2020 μιας και ο αριθμός των παραγωγών που
αρδεύουν από τις τρείς αυτές γεωργήσεις είναι ο ίδιος, αφού ληφθούν υπόψη και οι
ώρες που προσκόμισε ο υδρονομέας της Τ.Κ. Βρυτών και για το έτος 2021 ώστε να
υπάρχει μία σύγκριση των ωρών των τελευταίων 2 ετών.
Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης πρότεινε προς αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο
μέλλον η υπηρεσία να ελέγχει των υδρονομέα σε εβδομαδιαία βάση και στη
συγκεκριμένη περίπτωση της Κοινότητας Βρυττών να ζητηθεί σχετική γνωμοδότηση
της Επιτροπής Άρδευσης για το θέμα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη το αριθ. πρωτ. 12414/14-9-2021 εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει κατά πλειο ψηφία
Τη χρέωση των αρδευτικών τελών, για την Κοινότητα Βρυττών του Δήμου για
την αρδευτική περίοδο 2019 και πιο συγκεκριμένα για της γεωτρήσεις της περιοχής
<<ΟΡΕΙΝΑ>>(Σέστουτ, Μάνουβα, Παντίνα, Κοράδα,), σύμφωνα με τις ώρες άρδευσης
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του 2020, μιας και ο αριθμός των παραγωγών που αρδεύουν από τις τρείς αυτές
γεωργήσεις είναι ο ίδιος.
Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί αναφέροντας τα εξής «Θεωρώ ότι η
εισήγηση της υπηρεσίας δεν εδράζεται από κανένα άρθρο του κανονισμού άρδευσης
γι’αυτό και θα ήταν χρήσιμο να ερωτηθεί και η νομική υπηρεσία του Δήμου για το τι
είναι καλύτερο να πράξουμε εγγράφως. Ωστόσο σε προφορικές μου ερωτήσεις σχετικά με
τι ενέργειες πραγματοποίησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, παρουσία των
υπηρεσιακών παραγόντων τόσο του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης όσο και της
οικονομικής υπηρεσίας φαίνεται να έπραξαν τα δέοντα από όταν προέκυψε αυτό το
ζήτημα με την Διοίκηση να στέκεται απαθής. Στην ερώτηση μου για το τι ενέργειες
πραγματοποίησε η νομική υπηρεσία γι’αυτό το ζήτημα ήταν ότι είχε συντάξει μηνυτήρια
αναφορά με τον κ. Δήμαρχο να μην υπογράφει την εν λόγω πράξη. Ως εκ τούτου και
εφόσον οι υπηρεσιακοί παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια έπραξαν τα δέοντα, η Διοίκηση
φέρει την ευθύνη για το σημερινό αδιέξοδο και προτείνω να καταλογιστούν τα χρήματα
που οφείλονται στους αρμόδιους Αντιδημάρχους καθώς και στον κ. Δήμαρχο ως πράξη
ανάληψης της πολιτικής ευθύνης καταψηφίζω την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς δεν
δέχομαι να γίνουν οι χρεώσεις του 2019 με βάση όσα στρέμματα άρδευσαν οι αγρότες
στην εν λόγω περιοχή με βάση το 2020».
Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης μειοψηφεί αναφέροντας τα εξής «Κατ’ αρχήν δεν
υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Άρδευσης αλλά ούτε και του Τοπικού Συμβουλίου.
Έπειτα θεωρώ πως είναι παράνομο να επιβαρυνθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιοι πολίτες απ’
ευθείας, μέσω αμφισβητήσιμων διαδικασιών, μια ζημία η οποία, παρ’ όλες τις έγκαιρες
επισημάνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, προέκυψε από τους μικροπολιτικούς και
ρουσφετολογικούς χειρισμούς της διοίκησης του Δήμου που εδώ και δύο χρόνια δεν
κίνησε τις διαδικασίες είσπραξης των αρδευτικών εισφορών και δεν προέβει στον
καταλογισμό των ανάλογων ευθυνών».
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:55 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 277/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα,
Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μουράτογλου,
Μιχάλης
Σαμλίδης,
Αντώνιος
Ρυσάφης, Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς
Ακριβές Απόσπασμα
(Αναπλ. Μέλος).
Έδεσσα 8-10-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικ/κών Υπηρεσιών.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
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