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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 295/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ    ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΓΚΛΗΣΗΣ  -   
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.     

Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα και σε εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου  10  του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των 
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ. 13.468/8-10-2020 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 τα έξι (6) από τα  (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης  Τσεπκεντζής  -Τακτ. 

μέλος,

           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 παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
           Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 2ο, 
9ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 3ο, 4ο, 10ο και  11ο.
           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.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  είχε  ενημερώσει  τα μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την αριθ.  πρωτ. 
12.715/25-9-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία ανέφερε τα 
ακόλουθα:

1



 Α) Δυνάμει  του  με  αριθμ.  πρωτ.  9707/30.07.2020  εγγράφου  της  Δ/νσης  
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής  Ανάπτυξης  με  θέμα  
«Προσπάθεια κλοπής νερού στο Σάμαρι» ενημερώθηκα για τα παρακάτω : 

Η αρμόδια Δ/νση έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία του κ. Δημητρίου Φωτιάδη,  
μέλους του Συμβουλίου Κοινότητας Σωτήρας έλαβε γνώση για προσπάθεια κλοπής νερού  
από το δημοτικό δίκτυο άρδευσης Σαμαρίου και στην συνέχεια προχώρησε στη διενέργεια  
αυτοψίας  στο  σημείο  για  την  εξακρίβωση  των  καταγγελλομένων.  Ειδικότερα,  ο  
καταγγέλλων  ισχυρίστηκε  ότι  «ο  Ιορδάνης  Πετρίδης,  κτηνοτρόφος  Κλεισοχωρίου,  που  
διαθέτει σταβλική εγκατάσταση στα όρια με το αγρόκτημα Σαμαρίου, τοποθέτησε λάστιχα  
άρδευσης στη δεξαμενή της αρδευτικής γεώτρησης του Σαμαρίου,  τα οποία οδηγεί στις  
δικές του εγκαταστάσεις παίρνοντας ή σκοπεύοντας να πάρει νερό». 

Οι  υπάλληλοι  του Δήμου μας,  Δημ.  Μεταξάς  και  Ιωαν.  Λυτρίδης μετέβησαν  στο  
σημείο και διαπίστωσαν τα εξής : «ύπαρξη δύο παράλληλων αγωγών από πολυαιθυλένιο  
διαμέτρου  Φ25  κατά  την  εκτίμησή  μας,  με  την  άκρη  τους  τοποθετημένη  εντός  της  
δεξαμενής. Οι αγωγοί αυτοί κινούνται παράλληλα κατεβαίνοντας την πλαγιά και φτάνουν  
μέχρι τη ρεματιά δίπλα στην οποία υπάρχει μια ποτίστρα για ζώα, κατασκευασμένη από το  
Δασαρχείο κατά δήλωση του κ. Φωτιάδη.  Μάλιστα τόσο η ποτίστρα όσο και  η ρεματιά  
έχουν  περιφραχτεί  με  συρματόπλεγμα  ενώ  εντός  της  περίφραξης  υπάρχουν  κοπριές  
μεγάλων ζώων. Ο ένας αγωγός σταματά στην ποτίστρα, προφανώς για την γεμίσει νερό  
καθώς δεν τρέχει νερό ο αγωγός που την τροφοδοτεί (επίσης κάποια πηγή που υπήρχε στη  
ρεματιά δεν έχει πλέον νερό). Ο άλλος αγωγός διασχίζει τη ρεματιά και αρχικά κινείται  
σχεδόν παράλληλα με αυτήν αλλά μετά στρίβει και ανεβαίνει λοξά στην πλαγιά, περνά  
έξω  από  κάποια  φραγμένη  ιδιοκτησία  και  καταλήγει  να  εισέρχεται  μέσα  από  το  
συρματόπλεγμα εντός των εγκαταστάσεων του κ. Πετρίδη. Να τονίσουμε ότι και  οι δύο  
αγωγοί κατά την επίσκεψή μας δεν είχαν νερό ενώ και στις σταβλικές εγκαταστάσεις του  
κ.  Πετρίδη  δεν  υπήρχαν  ζώα.  Επίσης  ο  αγωγός  που  φτάνει  μέχρι  τις  τελευταίες  έχει  
αλλοιωμένο  σχήμα  σε  αρκετά  σημεία  του,  πιθανόν  από  δημιουργία  υποπίεσης  στο  
εσωτερικό του». Προσκομίζουν δε και φωτογραφίες από το σημείο. 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας  
την  υποβολή  μηνυτήριας  αναφοράς  στην  αρμόδια  Εισαγγελέα  Έδεσσας  για  την  
εξακρίβωση  των  καταγγελλομένων  και  την  απόδοση  τυχόν  ποινικών  ευθυνών  στους  
υπευθύνους. 

Β) Δυνάμει  του  με  αριθμ.  πρωτ.  9174/17.07.2020  εγγράφου  της  Δ/νσης  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης με θέμα «Αναφορά  
Προέδρου Σωτήρας για παράνομες εκσκαφές κατοίκων του οικισμού» ενημερώθηκα για  
την αίτηση – αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας Σωτήρας κ. Δούμτση για παράνομες  
εκσκαφές  και  προσπάθεια  κατασκευής  δικτύου  από  κατοίκους  του  χωριού  για  την  
σύνδεσή  τους  στο  δίκτυο  της  δημοτικής  γεώτρησης  «Καλογήρεο».  Με  το  με  αριθμ.  
τ.τ.9174/20.07.2020 έγγραφο μου προς την υπηρεσία ζήτησα να προχωρήσουν άμεσα σε  
έλεγχο των καταγγελλομένων. 

Δυνάμει  του  με  αριθμ.  πρωτ.  9429/25.07.2020  εγγράφου  της  Δ/νσης  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ενημερώθηκα για  
την έκθεση αυτοψίας που διεξήγαγαν στις 22.07.2020 οι υπάλληλοι του Δήμου μας, Δημ.  
Μεταξάς και Ηλίας Γκουγιάννος σύμφωνα με την οποία : «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι η  
κατασκευή ενός δικτύου αγωγών που γεφυρώνει δύο αρδευτικά δίκτυα του Δήμου, το ένα  
της  γεώτρησης  «Καλογήρεο»  και  το  άλλο  του  δικτύου  των «Κατασκηνώσεων».  Η πρώτη  
σύνδεση έχει  γίνει,  το δίκτυο έχει  προχωρήσει σε μήκος 1100 μέτρα ενώ υπολείπονται  
περίπου 200 μέτρα για να φτάσει στο δεύτερο δίκτυο και  να γίνει η σύνδεση. Οι τρεις  
πρόεδροι (νυν και πρώην) διαφωνούν έντονα ως προς την αναγκαιότητα κατασκευής του  
δικτύου.  Ο  κ.  Μπογόιτσης,  που  είναι  στην  ομάδα  των  κατοίκων  του  χωριού  που  
κατασκευάζουν το επίμαχο δίκτυο, ισχυρίζεται  ότι  το δίκτυο των «Κατασκηνώσεων»  δεν  
τροφοδοτείται πλέον επαρκώς με νερό από τις πηγές και ο κίνδυνος να χαθούν τα δένδρα  
τους  είναι  ορατός.  Για το  λόγο  αυτό  θα πρέπει  να γίνει  η  σύνδεση με  το  δίκτυο  της  
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«Καλογήρεο» που έχει περίσσεια νερού. Από την άλλη πλευρά ο κ. Δούμτσης ισχυρίζεται ότι  
το νερό της «Καλογήρεο» δεν επαρκεί και δεν πρέπει να γίνει η σύνδεση, έστω και για το  
ελάχιστο  ποσό  νερού,  καθώς  εκτός  από  τα  χωράφια  της  ομάδας  των  κατοίκων  που  
κατασκευάζουν τη σύνδεση θα θελήσουν να πάρουν νερό και άλλοι παραγωγοί που έχουν  
χωράφια κατά μήκος του συνδετήριου αυτού δικτύου. Αυτό θα οδηγήσει σε υπέρμετρη  
αύξηση των αναγκών σε νερό άρδευσης που δεν μπορεί να καλυφθεί». 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας  
την  υποβολή  μηνυτήριας  αναφοράς  στην  αρμόδια  Εισαγγελέα  Έδεσσας  για  την  
εξακρίβωση  των  καταγγελλομένων  και  την  απόδοση  τυχόν  ποινικών  ευθυνών  στους  
υπεύθυνους. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Στη  συνέχεια  το  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης 

παίρνοντας το λόγο πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αναβολή της 
συζήτησης  του  θέματος  για  επόμενη  συνεδρίαση,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  μία 
εξωδικαστική προσέγγιση των καταγγελλόμενων από την πλευρά του Δήμου πριν την 
συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της και μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 
πρωτ. 12.715/25-9-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις 
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 295/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο

3


	      	 		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

