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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 116/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

14. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 299/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΓΡΑ, ΒΡΥΤΤΩΝ, ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΝΗΣΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, 

ΠΕΡΑΙΑΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8368/3.5.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ.  Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

δ. Νησίου Χρήστος Τσαπκίνης 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας 

β. Ριζαρίου Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Σαμλίδη, ο οποίος έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 73/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής: 

         «Α.  Τη μερική ανάκληση της αριθ. 282/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής μόνο ως προς την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

απόφασης για  μηδενική αύξηση (μη αναπροσαρμογή) των τελών άρδευσης για όλο 

το Δήμο, για το έτος 2018.  

          Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για  αναπροσαρμογή 

των δικαιωμάτων άρδευσης για το οικ. έτος 2018 ως εξής:  

         1. Την επιβολή πάγιου τέλους ύψους τριών (3,00€) ευρώ ανά στρέμμα, το οποίο 

θα καταβάλλεται πριν την έναρξη της  αρδευτικής περιόδου δηλαδή την 1η Μαΐου κάθε 

έτους, για όλα τα αγροτεμάχια εντός της περιμέτρου των δημοτικών αρδευτικών 

δικτύων του Δήμου. 

          2. Για τα υπέρ του Δήμου τέλη άρδευσης: 

α) Για τη Τ.Κ. Έδεσσας 

     1.Το υπέρ του Δήμου δικαίωμα άρδευσης από τη χρήση του δημοτικού αρδευτικού 

έργου «Σμαρέκα» της πόλης Έδεσσας, σε δέκα επτά (17,00€)ευρώ το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 

     2.Το υπέρ του νέου Δήμου δικαίωμα άρδευσης από την χρήση του δημοτικού 

αρδευτικού έργου «Λόγγος» Έδεσσας, σε έξι  ευρώ (6.00€) το στρέμμα ανά αρδευτική 

περίοδο. 

β) Για την Τ.Κ. Άγρα   

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Άγρα σε δέκα επτά ευρώ (17,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

γ) Για την  Τ.Κ. Βρυττών 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας  Βρυττών, είκοσι ευρώ (20,00)  το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο.  

δ) Για την Τ.Κ. Καρυδιάς 
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Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς, σε δέκα τέσσερα  ευρώ (14,00€) 

το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο.  

Στον οικ. Κερασιάς το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε έξι ευρώ (6,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

ε) Για την Τ.Κ. Σωτήρας 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Σωτήρας  σε δέκα πέντε  ευρώ (15,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Λύκων το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα ευρώ (10,00€) το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Σάμαρι το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα εννιά ευρώ (19,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Μαργαρίτας το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα ευρώ (10,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

στ) Για την Τ.Κ. Φλαμουριάς  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Φλαμουριάς, στον οικισμό Αγίας 

Φωτεινής σε επτά (7,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο.. 

ζ) Για την Τ.Κ. Νησίου  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Νησίου σε είκοσι έξι ευρώ (26,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

η) Για την Τ.Κ. Άρνισσας. 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Άρνισσας σε έντεκα ευρώ (11,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Δροσιάς το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα έξι ευρώ (16,00€) το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 
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Στον οικ. Ξανθογείων το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε είκοσι ένα ευρώ (21,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

θ) Για την Τ.Κ. Παναγίτσας  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας  σε δέκα πέντε  ευρώ (15,00€) 

το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Ζέρβης το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα επτά  ευρώ (17,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

ι) Για την Τ.Κ. Γραμματικού  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού: α. Άνω Γραμματικό σε εννέα  

ευρώ (9,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. και β.  στο Κάτω Γραμματικό σε επτά  

ευρώ (7,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

ια) Για την Τ.Κ. Περαίας 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Περαίας  σε είκοσι ευρώ (20,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

ιβ) Για την Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου  σε δέκα επτά  ευρώ 

(17,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

3. Την επιβολή  δικαιώματος άρδευσης στην Τ. Κ. Ριζαρίου, σε έντεκα ευρώ 

(11,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο». 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δημήτριο Μεταξά, ο 

οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους Χρήστο 

Δασκάλου, Γεώργιο Παρθενόπουλο, Ιωάννη Σόντρα, Αντώνιο Ρυσάφη Βασίλειο 

Δημητριάδη, Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη Χατζόγλου και Μιχαήλ Σαμλίδη καθώς και 

στον Δήμαρχο  Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 8545/4.5.2018 

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, τΙς 

αριθμ. 299/2017 & 97/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθμ. 

73/2018 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Α. Ανακαλεί το πρώτο μέρος της αριθμ. 299/2017 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα  «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης 

στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, 

Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού, 

συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων», που 

αφορά τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης, για το έτος 

2018, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των τελών άρδευσης σύμφωνα με τον 

ισχύοντα κανονισμό άρδευσης. 

Β. Την επιβολή πάγιου τέλους ύψους τριών (3,00€) ευρώ ανά στρέμμα, το οποίο 

θα καταβάλλεται πριν την έναρξη της  αρδευτικής περιόδου δηλαδή την 1η Μαΐου κάθε 

έτους, για όλα τα αγροτεμάχια εντός της περιμέτρου των δημοτικών αρδευτικών 

δικτύων του Δήμου. 

 Γ.  Την αναπροσαρμογή των υπέρ του Δήμου τελών άρδευσης, ως εξής: 

α) Για τη Τ.Κ. Έδεσσας 

     1.Το υπέρ του Δήμου δικαίωμα άρδευσης από τη χρήση του δημοτικού αρδευτικού 

έργου «Σμαρέκα» της πόλης Έδεσσας, σε δέκα επτά (17,00€) ευρώ το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 

     2.Το υπέρ του νέου Δήμου δικαίωμα άρδευσης από την χρήση του δημοτικού 

αρδευτικού έργου «Λόγγος» Έδεσσας, σε έξι  ευρώ (6.00€) το στρέμμα ανά αρδευτική 

περίοδο. 

β) Για την Τ.Κ. Άγρα   

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Άγρα σε δέκα επτά ευρώ (17,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

γ) Για την  Τ.Κ. Βρυττών 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας  Βρυττών, είκοσι ευρώ (20,00)  το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο.  

δ) Για την Τ.Κ. Καρυδιάς 
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Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς, σε δέκα τέσσερα  ευρώ (14,00€) 

το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο.  

Στον οικ. Κερασιάς το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε έξι ευρώ (6,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

ε) Για την Τ.Κ. Σωτήρας 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Σωτήρας  σε δέκα πέντε  ευρώ (15,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Λύκων το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα ευρώ (10,00€) το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Σάμαρι το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα εννιά ευρώ (19,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Μαργαρίτας το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα ευρώ (10,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

στ) Για την Τ.Κ. Φλαμουριάς  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Φλαμουριάς, στον οικισμό Αγίας 

Φωτεινής σε επτά (7,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο.. 

ζ) Για την Τ.Κ. Νησίου  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Νησίου σε είκοσι έξι ευρώ (26,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

η) Για την Τ.Κ. Άρνισσας. 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Άρνισσας σε έντεκα ευρώ (11,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Δροσιάς το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα έξι ευρώ (16,00€) το στρέμμα ανά 

αρδευτική περίοδο. 
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Στον οικ. Ξανθογείων το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που 

κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε είκοσι ένα ευρώ (21,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

θ) Για την Τ.Κ. Παναγίτσας  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας  σε δέκα πέντε  ευρώ (15,00€) 

το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Στον οικ. Ζέρβης το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των αρδευτικών έργων του οικισμού σε δέκα επτά  ευρώ (17,00€) το στρέμμα 

ανά αρδευτική περίοδο. 

ι) Για την Τ.Κ. Γραμματικού  

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού: α. Άνω Γραμματικό σε εννέα  

ευρώ (9,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. και β.  στο Κάτω Γραμματικό σε επτά  

ευρώ (7,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

ια) Για την Τ.Κ. Περαίας 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Περαίας  σε είκοσι ευρώ (20,00€) το 

στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

ιβ) Για την Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου 

Το υπέρ του Δήμου τέλος άρδευσης σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των 

αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου  σε δέκα επτά  ευρώ 

(17,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Δ. Την επιβολή  δικαιώματος άρδευσης στην Τ. Κ. Ριζαρίου, σε έντεκα ευρώ 

(11,00€) το στρέμμα ανά αρδευτική περίοδο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Δασκάλου ψηφίζει την παραπάνω απόφαση 

με την επιφύλαξη ως προς τις εκτάσεις που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των 

τελών. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφεί με την παραπάνω 

απόφαση. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνουν και ψηφίζουν οι παρευρισκόμενοι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Αθανασίου, Άγρα,  Καρυδιάς, Νησίου, 

Παναγίτσας και Ριζαρίου, Βασίλειος Νάντσης, Θεόφιλος Καραμπάσης, Πέτρος 

Πασιαλής, Χρήστος Τσαπκίνης, Γεώργιος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος 
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Δημητριάδης αντίστοιχα, για το σκέλος που αφορά την Κοινότητά τους  (άρθρο 67 

παρ. 8 του Ν. 3852/2010).  

 H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 66 

του Β.Δ. 24-9/20-10-1958. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  116/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.5.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής 

 Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου 

 Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- Τμήμα εσόδων & περιουσίας Β. Μπαντή  (για την κατά νόμο δημοσίευσή 

της) 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη τμήματος εσόδων & περιουσίας Μ. Μήτσου 

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας. Χ. Προμογιάννη 

- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 
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