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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  102/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΠΑΓΕΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

 Σήµερα Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.721/21.4.2017 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 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Πέτκος Χρήστος  

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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 τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο ψηφίσµατος το οποίο συντάθηκε από 

τον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Εν έργω» κ. Ιωάννη Σόντρα, το οποίο έχει ως 

εξής: 

«Ο ∆ήµος Έδεσσας, είναι πανελλήνια γνωστός για την, εξαιρετικής ποιότητας, 

παραγωγή κερασιών. Στον τόπο µας, η κερασιά ευδοκίµησε και έδωσε καρπούς 
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απαράµιλλων χαρακτηριστικών, µε αποτέλεσµα τόσο στην εσωτερική, όσο και στις 

αγορές του εξωτερικού, το σύνολο της παραγωγής να πωλείται ουσιαστικά ως προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης. 

Ο κερασεώνας της περιοχής µας, που µεγάλωσε γενεές και γενεές και στήριξε την 

οικονοµία του τόπου µας,  σήµερα µε τη σταδιακή του ανανέωση, µε νέες δυναµικότερες 

και ελκυστικότερες εµπορικά ποικιλίες, µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, έχοντας 

ενσωµατώσει σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα πρωτοποριακές καλλιεργητικές 

πρακτικές, παράγει το 60% περίπου της πανελλαδικής παραγωγής και µάλιστα µε το 

καλύτερο ποιοτικά προϊόν. 

Μόνον αυτό το γεγονός, καταδεικνύει τη σηµασία της κερασοπαραγωγής, που 

ουσιαστικά αποτελεί µονοκαλλιέργεια, για την οικονοµία της περιοχής µας. Η µείωση της 

παραγωγής σηµαίνει αυτόµατα ύφεση στη µικροοικονοµία του ∆ήµου µας και σε όλους 

τους κλάδους της οικονοµίας του τόπου µας και σε µαρασµό, που δυστυχώς συµβαίνει 

συχνά, αφού η κερασιά επηρεάζεται και πλήττεται από τις ασταθείς καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν την άνοιξη. 

Αυτό ακριβώς συνέβη και φέτος. Μέσα σε δύο συνεχόµενες νύχτες, την 21 και 22 

Απριλίου και µε θερµοκρασίες που κυµάνθηκαν, από  -2  έως -8,5 βαθµούς Κελσίου, τις 

πρώτες πρωινές 5-6 ώρες, έχει επέλθει η απόλυτη καταστροφή της παραγωγής (παγετός 

στο στάδιο καρπιδίου), αλλά και σοβαρές ζηµίες στο φυτικό κεφάλαιο σε σηµαντικής 

έκτασης θύλακες παγετού. 

Η έκταση των ζηµιών ξεπερνά κάθε προηγούµενο.  

Στις συνθήκες της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, όπου όλες οι παραγωγικές 

δυνάµεις του τόπου µας αγκοµαχούν και εκατοντάδες οικογένειες προσπαθούν µε 

αγωνία να εξασφαλίσουν ¨τα ελάχιστα προς το ζην¨, η είδηση του παγετού έφερε την 

απόγνωση στο σύνολο των κατοίκων. 

Με το σύνολο των παραγωγών χωρίς εισόδηµα για την φετινή περίοδο και τους 

υπόλοιπους κατοίκους άµεσα εξαρτώµενους από αυτούς στον κύκλο της οικονοµίας, η 

περιοχή του ∆ήµου Έδεσσας βιώνει ήδη και θα βιώσει σίγουρα συνθήκες έκτακτης 

ανάγκης.  

Ακριβώς για αυτό το λόγο και επειδή η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης 

απαιτεί συντονισµένη και πολυδιάστατη παρέµβαση, απευθυνόµαστε και ζητάµε από 

εσάς την άµεση ενεργοποίηση της Πολιτείας. 

Η κήρυξη του ∆ήµου Έδεσσας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της 

βιβλικής καταστροφής που υπέστη το σύνολο της κερασοπαραγωγής, αποτελεί το 

πρώτο και καθοριστικό βήµα προκειµένου να κατορθώσουµε να αντιµετωπίσουµε τις 
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αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα προκύψουν  στην οικονοµία και στη κάθε οικογένεια 

ξεχωριστά». 

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

σχετικά µε την έκδοση ψηφίσµατος µε το παραπάνω κείµενο. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη 

του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Ο ∆ήµος Έδεσσας, είναι πανελλήνια γνωστός για την, εξαιρετικής ποιότητας, 

παραγωγή κερασιών. Στον τόπο µας, η κερασιά ευδοκίµησε και έδωσε καρπούς 

απαράµιλλων χαρακτηριστικών, µε αποτέλεσµα τόσο στην εσωτερική, όσο και στις 

αγορές του εξωτερικού, το σύνολο της παραγωγής να πωλείται ουσιαστικά ως προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης. 

Ο κερασεώνας της περιοχής µας, που µεγάλωσε γενεές και γενεές και στήριξε την 

οικονοµία του τόπου µας,  σήµερα µε τη σταδιακή του ανανέωση, µε νέες δυναµικότερες 

και ελκυστικότερες εµπορικά ποικιλίες, µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, έχοντας 

ενσωµατώσει σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα πρωτοποριακές καλλιεργητικές 

πρακτικές, παράγει το 60% περίπου της πανελλαδικής παραγωγής και µάλιστα µε το 

καλύτερο ποιοτικά προϊόν. 

Μόνον αυτό το γεγονός, καταδεικνύει τη σηµασία της κερασοπαραγωγής, που 

ουσιαστικά αποτελεί µονοκαλλιέργεια, για την οικονοµία της περιοχής µας. Η µείωση της 

παραγωγής σηµαίνει αυτόµατα ύφεση στη µικροοικονοµία του ∆ήµου µας και σε όλους 

τους κλάδους της οικονοµίας του τόπου µας και σε µαρασµό, που δυστυχώς συµβαίνει 

συχνά, αφού η κερασιά επηρεάζεται και πλήττεται από τις ασταθείς καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν την άνοιξη. 

Αυτό ακριβώς συνέβη και φέτος. Μέσα σε δύο συνεχόµενες νύχτες, την 21 και 22 

Απριλίου και µε θερµοκρασίες που κυµάνθηκαν, από  -2  έως -8,5 βαθµούς Κελσίου, τις 

πρώτες πρωινές 5-6 ώρες, έχει επέλθει η απόλυτη καταστροφή της παραγωγής (παγετός 

στο στάδιο καρπιδίου), αλλά και σοβαρές ζηµίες στο φυτικό κεφάλαιο σε σηµαντικής 

έκτασης θύλακες παγετού. 

Η έκταση των ζηµιών ξεπερνά κάθε προηγούµενο.  

Στις συνθήκες της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, όπου όλες οι παραγωγικές 
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δυνάµεις του τόπου µας αγκοµαχούν και εκατοντάδες οικογένειες προσπαθούν µε 

αγωνία να εξασφαλίσουν ¨τα ελάχιστα προς το ζην¨, η είδηση του παγετού έφερε την 

απόγνωση στο σύνολο των κατοίκων. 

Με το σύνολο των παραγωγών χωρίς εισόδηµα για την φετινή περίοδο και τους 

υπόλοιπους κατοίκους άµεσα εξαρτώµενους από αυτούς στον κύκλο της οικονοµίας, η 

περιοχή του ∆ήµου Έδεσσας βιώνει ήδη και θα βιώσει σίγουρα συνθήκες έκτακτης 

ανάγκης.  

Ακριβώς για αυτό το λόγο και επειδή η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης 

απαιτεί συντονισµένη και πολυδιάστατη παρέµβαση, απευθυνόµαστε και ζητάµε από 

εσάς την άµεση ενεργοποίηση της Πολιτείας. 

Η κήρυξη του ∆ήµου Έδεσσας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της 

βιβλικής καταστροφής που υπέστη το σύνολο της κερασοπαραγωγής, αποτελεί το 

πρώτο και καθοριστικό βήµα προκειµένου να κατορθώσουµε να αντιµετωπίσουµε τις 

αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα προκύψουν  στην οικονοµία και στη κάθε οικογένεια 

ξεχωριστά. 

Β. Την αποστολή του ανωτέρω ψηφίσµατος στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στον Υπουργό Οικονοµικών, στον Υπουργό 

Εσωτερικών, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Ποεδρο του ΕΛΓΑ, στους 

Βουλευτές του Νοµού και στα Μ.Μ.Ε.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 102/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  3.5.2017 

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, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Σαµλίδη 

-    Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


