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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  42/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ  ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.790/26-1-2015 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 τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινοτήτας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, για το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος 

κι ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυδιάς, 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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθούν 

σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, τα 

θέµατα: 1.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου µε τίτλο ¨Προµήθεια και 

εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών – ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και 

υπαίθριων οργάνων γυµναστικής¨ στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου 

Ταµείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015¨», 2.«3η Αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015» και 3.«Αποδοχή χρηµατοδότησης για 

την αντιµετώπιση έκτακτου εκλογικού επιδόµατος σε υπαλλήλους του ∆ήµου». 

  Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 

του ανωτέρω άρθρου,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην εισήγησή 

του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική 

απόφαση.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: Με την αριθµ. 307/2014 απόφασή µας αναβάλλαµε το θέµα προκειµένου 

να ενηµερωθούν καλύτερα οι κάτοικοι της Τ.Κ. Νησίου σχετικά µε το θέµα. Θέτω ξανά 

υπόψη σας την από 17/12/2014 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία έχει 

ως εξής: 

«Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την από 18-12-14 αίτηση της υπο σύσταση κοινωφελούς αστικής εταιρίας 

διαχείρισης άρδευσης του τοπικού διαµερίσµατος Νησιού Έδεσσας για 
αυτοδιαχείριση της άρδευσης 

2. το άρθρο 185 παρ. 2 του ν. 3463/2006 και  
3. την ανάλογη εισήγηση του νοµικού συµβούλου της ΚΕ∆Ε, η οποία  επισυνάπτεται  

και συνυπολογίζοντας: 
1. την απολογιστική εικόνα της υπηρεσίας Άρδευσης στο ∆ήµο ως προς την 

ανταποδοτικότητα που είναι ελλειµµατική,  ως προς τις εισπράξεις αλλά κυρίως 
ως προς τις βεβαιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το ολοκληρωµένο έτος 2013,  
όπου υπολείπονται  523.543,16€  από τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2013 
(δηλαδή έσοδα βεβαιωµένα 426.784,49€ - έξοδα ενταλθέντα 950.327,65€),  που 
καθιστά την υπηρεσία προβληµατική.  

2. Το γεγονός ότι κατά την  κατάρτιση των προϋπολογισµών των δήµων 
λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα που έχουν εισπραχτεί κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος και για την ισοσκέλιση της υπηρεσίας, λόγω απόκλισης δεν 
µπορούν να εγγράφουν όλα τα αιτούµενα έξοδα, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων συµφώνα µε τις πραγµατικές ανάγκες, 
δηµιουργώντας κίνδυνο ανεπαρκούς διαχείρισης και πιθανών καταστροφών στην 
παραγωγή.  

3. το γεγονός ότι η  υπηρεσία πρότεινε την αύξηση των τελών άρδευσης που δεν 
αποδέχτηκε το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Έδεσσας. 

 
προτείνει την παραχώρηση της χρήσης της άρδευσης σε ενδιαφεροµένους αγρότες-
παραγωγούς και την αυτοδιαχείριση της από τους  ίδιους, ώστε να µειωθεί το κόστος 
παραγωγής των αγροτών µέσα από την άµεση και καλύτερη διαχείριση και οργάνωση και 
ταυτόχρονα να µην επιβαρύνεται ο ∆ήµος µε το έλλειµµα που δηµιουργείται από την εν λόγω 
υπηρεσία, επιβάλλοντας µόνο ένα πάγιο τέλος που θα καλύπτει τυχόν έξοδα που θα 
συνεχίσουν να βαρύνουν το ∆ήµο και µετά την παραχώρηση» . 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. 

Χρήστο Πέτκο, ο οποίος έθεσε υπόψη την από 28/1/15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπ΄όψιν το γεγονός ότι: 
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Α) Το άρθρο 185 του ν. 3463/2006, υπό τον τίτλο «∆ωρεάν παραχώρηση κυριότητας και 
χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων»  ορίζει: 

1. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται 
δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, για την αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση 
ανακαλείται µε όµοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 
2. Οµοίως µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται 
δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο 
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα. 
 

Β) Περαιτέρω, το άρθρο 199 του ίδιου νόµου υπό τον τίτλο «Κινητά πράγµατα των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» ορίζει στην παρ. 4 αυτού: «∆ωρεές δηµοτικών και κοινοτικών κινητών 
πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 
των µελών του, προς το ∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς 
και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε την 
προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής». 

Γ) Ο ∆ήµος Έδεσσας κατέχει 117 καταγεγραµµένα σηµεία υδροληψίας  (αρδευτικές 
γεωτρήσεις , πηγές, χωµάτινα φράγµατα) και τα αντίστοιχα αρδευτικά δίκτυα µε τα οποία, 
κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, αρδεύονται χιλιάδες στρέµµατα γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 
Ο ∆ήµος καταβάλλει τα έξοδα συντήρησης τόσο των αρδευτικών γεωτρήσεων όσο των 
δικτύων άρδευσης καθώς επίσης και τα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. Έναντι 
των εξόδων αυτών εισπράττει ανταποδοτικά τέλη ανάλογα µε τις ώρες και την στρεµµατική 
εκµετάλλευση από κάθε δικαιούχο άρδευσης, όπως αυτά αποφασίστηκαν µετά από σχετική 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και προηγούµενη κοστολόγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του ∆ήµου.  Επειδή στο ∆ήµο έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες : α) η έλλειψη  
ειδικευµένου προσωπικού για τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου β) τα  έσοδα από τέλη 
υπολείπονται των εξόδων, µε συνέπεια η οικονοµική υπηρεσία τηρώντας τη σχετική 
νοµοθεσία, να µην εγκρίνει δαπάνες για τη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων φτάνοντας 
σε αδιέξοδες καταστάσεις. 
Προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αρδευτικών γεωτρήσεων-υδροληψιών,  
µετά του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των δικτύων τους, σε επιχειρήσεις µη 
κερδοσκοπικού - κοινωφελούς χαρακτήρα (ΝΠΙ∆) οι οποίες θα συσταθούν ανά τοπική 
κοινότητα , µέλη τους θα είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί , θα διαχειρίζονται τα παραχωρηθέντα  
αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα  τα έξοδα συντήρησης για τη σωστή λειτουργία  τους, καθώς 
και τα έξοδα αποπληρωµής του ηλεκτρικού ρεύµατος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του 
∆ήµου. Επίσης στις υποχρεώσεις των νοµικών προσώπων θα είναι η παράδοση, µετά το 
πέρας του συµφωνηθέντος χρόνου,  των δωρεάν παραχωρηθέντων στην κατάσταση στην 
οποία παρελήφθησαν».  

Ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος πρόσθεσε τα παρακάτω: 

Μετά από Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τ.Κ. Νησίου, η οποία οµόφωνα 

αποφάσισε τη σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη διαχείριση της 

λειτουργίας της άρδευσης, το Συµβούλιο της Τ.Κ. Νησίου εισηγείται – προτείνει 
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οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παραχώρηση της χρήσης των 

εγκαταστάσεων άρδευσης στην υπό σύσταση αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006.   

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε 

διαδοχικά στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Εγώ, παρά το 

γεγονός ότι οι αγρότες του Νησίου ζητούν αυτή την παραχώρηση, είµαι αντίθετος, 

γιατί θεωρώ ότι τα επόµενα χρόνια θα υπάρξει πρόβληµα µε τη λειτουργία αυτού του 

τύπου και βάζω ορισµένες σκέψεις, θα έχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εταιρεία αυτή, θα 

έχει Πρόεδρο, θα χρειαστεί γραµµατειακή υποστήριξη, θα χρειαστεί ίσως νοµική 

υποστήριξη, τι θα γίνει αν µια χρονιά έχουν µια βλάβη σοβαρή και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν στα έξοδα; Τι θα γίνει αν κάποιοι που θα είναι µέσα, 

δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν; Οι υπόλοιποι θα έχουν αυτή τη 

δυνατότητα να καλύψουν αυτά τα κενά; Τι θα γίνει σε µια περίπτωση που θα έρθει µια 

κακή χρονιά και δεν θα έχουν παραγωγή είτε από ζηµιές, είτε από τιµές; Τα πράγµατα 

θα είναι µπροστά και επειδή θα είναι σε βάρος αυτών των αγροτών που σήµερα εγώ 

λέω µε όλες τις καλές προθέσεις, ζητούν να πάρουν οι ίδιοι τη χρήση και τη λειτουργία 

αυτού του συστήµατος. Είναι λάθος για µένα και γι΄αυτό δεν θα το ψηφίσω, καλώντας 

τους ίδιους να αναθεωρήσουν αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι θα είναι επιζήµια 

µακροπρόθεσµα για τους ίδιους. Πρέπει ο ∆ήµος συνολικά να έχει αυτή την ευθύνη 

και µάλιστα µε χρήµατα που θα µπορέσει να εξασφαλίσει κι από τον κρατικό 

προϋπολογισµό εν είδη επένδυσης να βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς κι όχι οι ίδιοι 

να αναλαµβάνουν τέτοια ρίσκα.      

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Αν 

θυµάστε καλά την προηγούµενη φορά είχαµε αναβάλει το θέµα, µε την προϋπόθεση 

οι αγρότες από το Νησί να ψάξουν λίγο τις λεπτοµέρειες και να καταλήξουν τελικά 

στην απόφαση που είδη είχαν πάρει. Επειδή βλέπουµε ότι ο ∆ήµος πολλές φορές είναι 

ένας γραφειοκρατικός µηχανισµός, ο οποίος είναι χρονοβόρος, δηλαδή για να 

αποκαταστήσει µία βλάβη πράγµατι του παίρνει αρκετό χρόνο γιατί υπάρχουν 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και κοστοβόρος γιατί πολλές φορές η ίδια βλάβη 

µπορεί να αποκατασταθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα και πιο φτηνά κυρίως από 

κάποιους ιδιώτες. Επίσης, εκεί που βρίσκοµαι εγώ ιδεολογικοπολιτικά  είµαστε υπέρ της 

αυτοδιαχείρισης και επειδή πολλές φορές όταν αυτή η απόφαση κι η πρόταση 
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αυτοδιαχείρισης παίρνεται δηµοκρατικά και µέσα από συλλογικές διαδικασίες, νοµίζω 

ότι αξίζει να τη στηρίξουµε. Θα ψηφίσω θετικά πάνω σε αυτή την πρόταση και επειδή 

έχω συζητήσει µε τα παιδιά και υπάρχει απόφαση τοπικού συµβουλίου και µια γενική 

συνέλευση έχει γίνει, παρ’όλα αυτά θέλω να επισηµάνω τρία πράγµατα. Το πρώτο 

είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απόφαση δεν θα είναι προποµπός για να δοθούν 

κι οι υπόλοιπες αρδευτικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου προς ιδιωτικοποίηση, χωρίς να 

προηγηθούν αυτές οι συγκεκριµένες διαδικασίες δηλ. χωρίς να υπάρχει απόφαση των 

κατοίκων, χωρίς να υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, χωρίς να υπάρχει απόφαση 

τοπικού συµβουλίου. Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι δεν θέλω να 

ακούσω ποτέ ότι κάποιος από τους κατοίκους του Νησίου δεν µπόρεσε να ποτίσει το 

χωράφι του για κάποιο συγκεκριµένο λόγο και ένα τρίτο που θα µου κακοφανεί αν το 

ακούσω είναι να µην ακούσω ότι ο ∆ήµος έχει προσλάβει υδρονοµείς στο 

συγκεκριµένο χωριό και να τους πληρώνει ο ∆ήµος. Άρα λοιπόν ψηφίζω θετικά πάνω 

σε αυτή την πρόταση.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου, ανέφερε τα εξής: Στις 15 Μαΐου 

συνάδελφε ∆ηµητριάδη θα απογοητευτείς, όχι πιο αργά, ειλικρινά σας το λέω ότι θα 

υπάρξει µεγάλο πρόβληµα. Εγώ στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχα βάλει 

πάνω από 15 ερωτήµατα και περίµενα στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο τουλάχιστον 

αυτά τα 15 θέµατα, προβλήµατα κι ερωτήµατα να έχουν απαντηθεί. Εγώ τα ζητήµατα 

αυτά δεν τα έβαλα για να απογοητεύσω τους κατοίκους, όσον αφορά το θέµα της 

άρδευσης, τα έβαλα για να προβληµατιστούν, αν αυτά που πάµε να κάνουµε θα είναι 

προς όφελος των κατοίκων. ∆εν θα επαναλάβω τα ίδια πράγµατα, γιατί νοµίζω ότι αν 

υπήρχε λίγο σεβασµός στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα έπρεπε να απαντηθούν όλα αυτά 

τα ζητήµατα. Η θέση µου είναι η ίδια, δεν συµφωνώ µε την παραχώρηση των 

γεωτρήσεων για διαχείριση από τους ίδιους τους κατοίκους, γιατί τα προβλήµατα θα 

είναι τεράστια και θα τα αντιµετωπίσουµε από την πρώτη στιγµή. Όπως δεν συµφωνώ 

και µε αυτό που στην εισήγηση λέτε ότι για έκτακτες κι επείγουσες ανάγκες, δεν είναι 

ούτε έκτακτη, ούτε επείγουσα ανάγκη. Είναι 30 Γενάρη, άρα έχουµε το χρόνο µας 

µπροστά να δούµε και να συζητήσουµε ότι θέλουµε όσον αφορά την άρδευση, διότι 

δεν είναι δυνατόν στην απροθυµία είσπραξης των τελών, αλλά και στην απροθυµία 

εφαρµογής του κανονισµού άρδευσης, που έχουµε ψηφίσει εδώ µέσα, να 

επικαλούµαστε έκτακτες ανάγκες. Άρα δεν συµφωνώ και δεν θα ψηφίσω την 

παραχώρηση, διότι µετά από αυτή την παραχώρηση θα ακολουθήσουν και τα άλλα 

χωριά.      
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Για να µην 

παρεξηγηθώ κι εγώ θα υπερψηφίσω την πρόταση παραχώρησης, όχι για κανέναν 

άλλο λόγο, απλά επειδή βλέπω την εµµονή των κατοίκων του Νησίου να 

ιδιωτικοποιηθεί και προφανώς νιώθουν ανασφάλεια, διότι δεν τους προστατεύει ο 

∆ήµος κι αυτό µε λυπεί, γιατί αφήνουµε µια κοινότητα απροστάτευτη. Άρα θα ήµουν 

παράλογος να µην τους δώσω αυτό το δικαίωµα, να ποτίζουν µόνοι τους τα 

χωράφια τους, γι΄αυτό το λόγο και µόνο. Συµφωνώ κι εγώ µε τον κ. ∆ασκάλου και µε 

τον κ. Φουνταλή ότι αυτά πρέπει να παραµείνουν στον ∆ήµο, αλλά δυστυχώς δεν 

διοικούµε εµείς, εµείς δεν µπορούµε να προσφέρουµε την ασφάλεια, να νιώσουν 

ασφαλείς οι κάτοικοι, αφού οι κάτοικοι θέλουν να την παραχωρήσουµε, την 

παραχωρούµε για χρήση, θέλω να πιστεύω ότι για ένα ή δύο ή τρία χρόνια, δεν έχουµε 

ορίσει το χρονικό διάστηµα και θα δούµε στην πορεία. Φοβάµαι κι εγώ ότι θα 

επαληθευτούν όλες οι φοβίες, αλλά δεν µπορούµε να σας µεταπείσουµε.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Υπάρχει µία 

γνωµοδότηση, η οποία συνοδεύει την εισήγηση του θέµατος, η οποία εστιάζει τα εξής 

σηµεία και θέλω να σταθούµε λίγο σε αυτά, ¨ Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών 

ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για την αντιµετώπιση 

έκτακτης και επείγουσας ανάγκης¨. Ο κ. Ζυγούρης επίσης λέει ότι ¨ Η εν λόγω σύσταση 

όµως θα πρέπει να γίνει µετά από ενδελεχώς αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, η οποία θα ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 

των µελών του και θα αιτιολογεί αφενός την έκτακτη ανάγκη εξαιτίας της οποίας 

διενεργείται η συγκεκριµένη παραχώρηση και αφετέρου το γεγονός ότι οι εν λόγω 

επιχειρήσεις θα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τον ως άνω µη κερδοσκοπικό - 

κοινωφελή σκοπό και ότι η σύστασή τους θα προάγει τα τοπικά συµφέροντα και την 

άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής¨. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις οι 

οποίες λέει ο νόµος για να µπούµε στη χρήση κι αξιοποίηση αυτών των διατάξεων. 

Στην προκειµένη περίπτωση, είναι επείγουσα; Είναι έκτακτη ανάγκη; ∆ιαπιστώνουµε 

κάτι τέτοιο; Αυτό θα πρέπει να το αιτιολογήσουµε. Το εισηγητικό σηµείωµα το οποίο  

φέρνει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λέει ότι έχουµε αδυναµία να εισπράξουµε, 

αυτό λέει, αυτό δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη και σε αυτό εστιάζουµε την εισήγηση µας. 

Θεωρώ ότι πραγµατικά θα καταπέσει η απόφαση από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το θέµα αυτό αργά ή γρήγορα θα το 

ξανασυζητήσουµε µε απορριπτική, η οποία θα έρθει για το θέµα αυτό από την 
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Αποκ/νη ∆ιοίκηση. Τέλος ως παράταξη έχουµε τοποθετηθεί κι έχουµε πει 

επανειληµµένα, αλλά και ασκώντας διοίκηση,  ότι για µας η άρδευση είναι κατεξοχήν 

αναπτυξιακή δραστηριότητα του ∆ήµου. Ρωτάω λοιπόν, ενδεχόµενες επεκτάσεις οι 

οποίες θα έπρεπε για να στηρίξουν την περιοχή και τα παραγόµενα αγροτικά 

προϊόντα, από ποιον θα γίνουν και γιατί; Θα γίνουν από τις οµάδες παραγωγών, τις 

οποίες θέλουµε να παραχωρήσουµε τα έργα κι αν οι επεκτάσεις οι οποίες θα κάνουνε 

καταστρέψουν τα έργα της υποδοµής, τι θα γίνει τότε. Όταν βρεθούν ξαφνικά 

εκτεθειµένοι όλοι; ∆εν καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι το θέµα άρδευση έχει µια ολιστική 

προσέγγιση κι όσον αφορά τη στήριξη των φυσικών διαθεσίµων που έχουµε για να 

µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις των παραγωγών µας, αλλά και το 

προφίλ το αναπτυξιακό που θέλουµε να δώσουµε στην περιοχή µας; Άρον άρον να 

φύγει ένα βάρος από εµάς γιατί δεν µπορούµε να εισπράξουµε; Και είναι πιο ικανοί οι 

οµάδες µεταξύ τους να εισπράξουνε; Τι εκβιαστικά διλήµµατα θα βάλουν αυτοί 

προκειµένου να καλύψουν αυτή την υποχρέωσή τους; Μήπως δεν θα δώσουν νερό 

σε κάποιον; Κι αν δεν δώσουν νερό µπορείτε να µα πείτε πώς καλύπτετε το συµφέρον 

της τοπικής κοινωνίας; Είναι πάρα πολλά κι ανοιχτά τα ζητήµατα στα οποία µπαίνουµε 

µέσα από µία τέτοια απόφαση. Γι΄αυτούς ακριβώς τους λόγους κι επειδή 

επανειληµµένα έχουµε τοποθετηθεί στο θέµα, είµαστε αντίθετοι στο ζήτηµα αυτό. Κ. 

∆ηµητριάδη αυτό δεν είναι ζήτηµα αυτοδιαχείρισης, αυτό είναι ζήτηµα παραχώρησης 

δηµοτικής περιουσίας σε ιδιωτική διαχείριση. Αυτό πολιτικά έτσι λέγεται.     

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Στο τέλος της 

φράσης λέει ότι θα επιβληθεί κι ένα πάγιο τέλος που θα καλύπτει τυχόν έκτακτα έξοδα 

που θα συνεχίσουν να βαρύνουν τον ∆ήµο, ποια έξοδα θα συνεχίσουν να βαραίνουν 

τον ∆ήµο;  

Ο Αντιδήµαρχος κ.  Χρήστος Πέτκος, ανέφερε τα εξής: ∆εν υπάρχουν έξοδα, 

εµείς θα τα παραδώσουµε όπως είναι τα υπάρχοντα δίκτυα κι αντλιοστάσια και θα 

παραδοθούν όπως είναι. Αυτό ήταν στην εισήγηση του κ. Ζυγούρη αυτό θα είναι 

απόφαση αν βάλουµε εµείς τέτοιο πάγιο και στην εισήγηση γράφει δωρεάν η χρήση. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής:  Θα συµφωνούσα σε όλα 

αυτά που λέγονται από τον κ. Σόντρα και τον κ. ∆ασκάλου, µε την προϋπόθεση όµως 

ότι θα µιλούσαν πάλι για νούµερα. Πρέπει να σας πω ότι από τη στιγµή που 

ζητήθηκαν ισοσκελισµένοι Προϋπολογισµοί από την πλευρά του επιτρόπου, δεν 

επιτρέπεται να έρθει κανένα θέµα άρδευσης στο ∆ήµο Έδεσσας, είναι σχεδόν 

απαγορευτικό, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα και πολύ σωστά το λέει η εισήγηση ότι 
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δυστυχώς η αδυναµία είσπραξης στους δύσκολους καιρούς µας οδηγεί σε αυτό το 

πράγµα. ∆ύο πράγµατα θα µπορούσαν να τινάξουν τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου 

στον αέρα, το ένα είναι η άρδευση και το άλλο είναι οι δικαστικές αποφάσεις. Εµείς 

παραταξιακά αναλαµβάνουµε την ευθύνη να παραδώσουµε τα δίκτυα άρτια, να 

ασχοληθούµε µε µεγάλες ζηµίες, ενδεχοµένως να προκληθούν κι ενδεχοµένως να µην 

µπορούν να καλυφθούν από τους ιδίους και να έχουµε µία στενή παρακολούθηση. Η 

λέξη ιδιωτικοποίηση νοµίζω πρέπει να βγει από τη µέση, δεν µιλάµε για ιδιωτικοποίηση 

µιλάµε για απλή παραχώρηση. Οπότε και τα δίκτυα και την επέκταση δικτύων θα 

εξασφαλίσουµε και την άρτια λειτουργία κατά την παράδοση θα εξασφαλίσουµε και 

τη συµµετοχή του ∆ήµου ως προς την καλή λειτουργία της άρδευση σε όλα τις Τοπικές 

Κοινότητες θα διασφαλίσουµε, γιατί υπάρχει ένα κοµµάτι στον Προϋπολογισµό που 

είναι γι΄αυτό το λόγο.  

Ο Αντιδήµαρχος κ.  Χρήστος Πέτκος, ανέφερε τα εξής: Στη συζήτηση που 

κάναµε τον Απρίλιο παρόν ο ∆ήµαρχος κι ο κ. Μουράτογλου, ο επίτροπος για να µας 

εγκρίνει του υδρονοµείς µας απέκλισε ρητά και κατηγορηµατικά και µας λέει ¨είναι η 

τελευταία χρονιά, προβείτε σε κατασχέσεις των αγροτών, οι οποίοι είναι επαγγελµατίες 

πλέον αγρότες¨. ∆εν µπορούµε να κατασχέσουµε εµείς τα κτήµατά τους σαν ∆ηµοτική 

Αρχή.  

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την από 

18/12/2014 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. Νησίου, την αριθµ. 307/2014 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αρδευτικών γεωτρήσεων-

υδροληψιών της Τ.Κ. Νησίου,  µετά του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των 

δικτύων τους, σε επιχείρηση µη κερδοσκοπικού - κοινωφελούς χαρακτήρα (ΝΠΙ∆) η 

οποία θα συσταθεί, µέλη της θα είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί της Τ.Κ. Νησίου, θα 

διαχειρίζονται τα παραχωρηθέντα αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα 

συντήρησης για τη σωστή λειτουργία  τους, καθώς και τα έξοδα αποπληρωµής του 

ηλεκτρικού ρεύµατος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Επίσης στην 

υποχρέωση του νοµικού προσώπου θα είναι η παράδοση, µετά το πέρας του 

συµφωνηθέντος χρόνου, των δωρεάν παραχωρηθέντων στην κατάσταση στην 

οποία παρελήφθησαν.  
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Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος 

∆ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, ∆ιονύσιος Μάρκου και Γεώργιος κούκος 

µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος 

της Τοπιικής Κοινότητας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  42/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/2/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου 

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος,  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 

- Οικονοµική Υπηρεσία κ. Φ. Παρούτογλου 

- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ν. Ουζούνη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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