
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  151/2021    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

16.  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ,  ΑΓΡΑ,  ΒΡΥΤΩΝ,  ΚΑΡΥΔΙΑΣ,  ΣΩΤΗΡΑΣ,  ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ,

ΝΗΣΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΠΕΡΑΙΑΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε

σε  τακτική  δια  τηλεδιάσκεψης  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.

17.773/10.12.2021 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» όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  74  του  Ν.4555/2018,  σε

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν

τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Κίτσου Ελένη
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
3 Γιώγας Δημήτριος 13 Μούκας Σωτήριος
4 Δελής Αθανάσιος 14 Μουράτογλου Ιωάννης
5 Θεοδώρου Έλλη 15 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
6 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Καραμάνη Δήμητρα 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος
2 Καραπατσούδη Ελένη 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Μουστάκας Γεώργιος 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Ξυλουργίδης Αντώνιος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος .κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε – συνδέθηκε κατά τη

συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ιωάννης Μουράτογλου  αποχώρησε –  αποσυνδέθηκε

από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις

κοινότητές τους, και παραβρέθηκαν οι:

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Β.  Πλατάνης  κ.  Χρήστος  Σπρίτας  (προσήλθε  -  συνδέθηκε  κατά  τη  διάρκεια

υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο).

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  και  η  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική  υπάλληλος  του

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την

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

τα θέματα.

Ο Πρόεδρος  σχετικά  με  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  γνωστοποίησε

ηλεκτρονικά  στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  αριθμ.  330/2021  απόφαση  –

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

18.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

       Σήμερα Τρίτη  9  Νοεμβρίου  2021 και  ώρα 12:00  μ.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. 15.361/5-11-2021 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
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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. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
4.  Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. 

μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
6.  Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

           Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης. 
           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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να
συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  τα οποία συζητήθηκαν με την
ακόλουθη σειρά: 1ο – 4ο, 25ο, 20ο -24ο, 6ο – 19ο  & 5ο.
         
           Ο  Πρόεδρος  σχετικά  με  το  18ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τη με αριθ.
πρωτ. 12.413/6.9.2021  εισήγηση του Τμήματος εσόδων & περιουσίας, η οποία
αναφέρει τα εξής:
         «Σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό άρδευσης του Δήμου μας που
εφαρμόστηκε    βάσει  της   υπ΄αριθμ.   97/2020  απόφασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου ο τρόπος υπολογισμού των τελών της άρδευσης είναι απολογιστικός
όπως αναγράφετε στο άρθρο 11 του κανονισμού και σας το αναφέρω :

Άρθρο 11ο

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1. Στα  αγροτεμάχια-κτήματα  που  βρίσκονται  εντός  της  περιμέτρου  των

δημοτικών  αρδευτικών  δικτύων  και  στις  κτηνοτροφικές  μονάδες  που
κάνουν  χρήση  του  δημοτικού  δικτύου  άρδευσης  επιβάλλονται  τέλη
άρδευσης  που  καλούνται  να  πληρώσουν  οι  ιδιοκτήτες  ή  οι  ενοικιαστές
αυτών.  Τα  τέλη  άρδευσης  είναι  ανταποδοτικά  έσοδα  του  Δήμου  που
προορίζονται να καλύψουν κάθε έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης (δαπάνες
συντήρησης,  επισκευής  και  λειτουργίας  των  αντλιοστασίων,  των
γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των
δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων, κ.λπ.). Τα τέλη
άρδευσης  δεν  προορίζονται  για  την  ανόρυξη  νέων  γεωτρήσεων,  την
αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο δίκτυο
καθώς  και  επεκτάσεις  δικτύων  το  κόστος  των  οποίων  θα  καλύπτει  ο
Δήμος με χρήματα από άλλη πηγή.

2. Ο  τρόπος  υπολογισμού  των  αρδευτικών  τελών  είναι  απολογιστικός.
Δηλαδή τα συνολικά τέλη που επιβαρύνουν κάθε παραγωγό καθορίζονται
στο τέλος της αρδευτικής περιόδου αφού αθροιστούν τα συνολικά έξοδα
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ανά Κοινότητα, Οικισμό ή σημείο υδροληψίας. Το ποσό αυτό διαιρείται με
τον  αριθμό  στρεμμάτων,  τις  ώρες  λειτουργίας  των  γεωτρήσεων  ή  τα
κυβικά  μέτρα  νερού  ή  που  καταναλώθηκαν  ανάλογα  με  τον  τρόπο
υπολογισμού  των  τελών  άρδευσης  που  έχει  αποφασιστεί  για  την
Κοινότητα, Οικισμό ή το σημείο υδροληψίας. 

3. Τα  τέλη άρδευσης αθροίζονται από το  πάγιο τέλος,  ύψους τριών (3)
ευρώ/στρέμμα,  και από το  τέλος χρήσης.  Το  πάγιο τέλος αφορά στο
σύνολο  των  αγροτεμαχίων  εντός  της  περιμέτρου  των  δημοτικών
αρδευτικών  δικτύων, αρδευόμενων  και  μη.  Το  τέλος  χρήσης είναι
μηδενικό στα μη αρδευόμενα αγροτεμάχια. Στα αρδευόμενα αγροτεμάχια
το τέλος χρήσης προκύπτει από την αφαίρεση του παγίου τέλους από το
συνολικό ύψος των αρδευτικών τελών που επιβαρύνουν κάθε παραγωγό.
Μέρος  του  τέλους  χρήσης  ύψους  επίσης  τριών  (3) ευρώ/στρέμμα
προκαταβάλλεται  μαζί  με  το  πάγιο  τέλος  πριν  την  έναρξη  της
άρδευσης.  Δηλαδή  για  ένα  χωράφι  που  θα  αρδευτεί  ο  παραγωγός  θα
πρέπει να καταβάλλει 3+3=6 ευρώ/στρέμμα (πάγιο & προκαταβολή). Το
πάγιο  και  η  προκαταβολή  συμψηφίζονται  στο  τέλος  της  αρδευτικής
περιόδου στον υπολογισμό των αρδευτικών τελών που επιβαρύνουν τον
παραγωγό. 

Η είσπραξη του παγίου τέλους και της προκαταβολής από το Τμήμα Προσόδων
του Δήμου γίνεται με Υπηρεσιακό Βεβαιωτικό Σημείωμα («Οίκοθεν Σημείωμα»).
Tο  ύψος  των  αρδευτικών  τελών  που  επιβαρύνουν  τον  κάθε  παραγωγό
διαβιβάζεται  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  από  το  Τμήμα  Αγροτικής
Ανάπτυξης στο Τμήμα Προσόδων για την είσπραξή του.  Κάθε τροποποίηση ή
διόρθωση που μπορεί να προκύψει στο ύψος των αρδευτικών τελών διαβιβάζεται
επίσης από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Προσόδων το οποίο και
το  κάνει  δεκτό.  Το  Τμήμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  κάνει  αποδεκτές  αιτήσεις
διόρθωσης  λαμβάνοντας  υπόψιν  του  εισηγήσεις  της  εκάστοτε  Επιτροπής
Άρδευσης.
Από  την  υποχρέωση  της  προκαταβολής των  3  ευρώ  (και  όχι  του  παγίου)
εξαιρούνται  τα  χωριά  Αγία  Φωτεινή,  Ριζάρι,  Άνω  και  Κάτω  Γραμματικό,
Κερασιά, Σωτήρα, Μαργαρίτα, Λύκοι, Σάμαρι, καθώς και οι ζώνες των χωριών
Νησίου,  Ζέρβης  και  Αγίου  Αθανασίου  στις  οποίες  το  αρδευτικό  δίκτυο
λειτουργεί  με  τη  βαρύτητα  χωρίς  να  παρεμβαίνει  αντλητικό  συγκρότημα
(“τρεχούμενα”). Δηλαδή στις περιοχές αυτές οι παραγωγοί αρχικά πληρώνουν
μόνο το πάγιο των 3 ευρώ και η εκκαθάριση γίνεται το φθινόπωρο.

4. Ο επιμερισμός των αρδευτικών τελών στους χρήστες, δηλαδή η χρέωση
αυτών γίνεται με τους εξής τρόπους: 

α.  στρεμματικά:  ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  έκτασης  που  αρδεύει  ο
παραγωγός γίνεται η χρέωση του ανεξάρτητα του αριθμού των αρδεύσεων μέσα
στην αρδευτική περίοδο. Υποχρεωτική είναι βέβαια η τήρηση σειράς και να μην
υπάρχουν διαφορές στον αριθμό αρδεύσεων μεταξύ των παραγωγών εκτός κι αν
κάποιος δεν επιθυμεί να αρδεύσει.
β.  με το χρόνο (ώρες άρδευσης): σε  μία  βάρδια άρδευσης,  διάρκειας για
παράδειγμα  6  ωρών,  αν  ένας  παραγωγός  πάρει  όλο  το  νερό  μόνος  του
χρεώνεται 6 ώρες ενώ αν το πάρει μαζί με άλλους μοιράζεται το κόστος των 6
ωρών λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος μαζί τους.  Τον επιμερισμό
των ωρών τον δίνει στην ο υδρονομέας (έχουν συνυπογράψει και οι παραγωγοί
ότι  συμφωνούν)  και  το  άθροισμά  τους  ανά  ημέρα  άρδευσης  θα  πρέπει  να
συμφωνεί με τις ώρες λειτουργίας της αντλίας. 
γ.  με τον όγκο νερού (ανά κυβικό μέτρο νερού): είτε  καταγράφεται  ο
όγκος του καταναλισκόμενου νερού (όπου υπάρχουν υδρόμετρα) είτε εκτιμάται
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από  τα  χαρακτηριστικά  του  αρδευτικού  δικτύου  του  χωραφιού  (αριθμός  και
τύπος των μπεκ ή μήκος και χαρακτηριστικά των σταλακτηφόρων αγωγών)

5. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντλητικό συγκρότημα αλλά το
δίκτυο λειτουργεί μόνο με τη βαρύτητα η χρέωση των τελών άρδευσης
γίνεται με το στρέμμα δηλαδή στο Λόγγο της Έδεσσας, σε Άνω και Κάτω
Γραμματικό, στις περιοχές με τα τρεχούμενα νερά του Αγίου Αθανασίου
και του Νησίου, στην περιοχή της λίμνης της Ζέρβης και στη ζώνη που
αρδεύεται  από  το  φράγμα  των  Λύκων.  Το  ίδιο  γίνεται  και  στην  Αγία
Φωτεινή που το δίκτυο τροφοδοτείται με νερό τόσο από δύο γεωτρήσεις
όσο και με βαρύτητα από τρεχούμενα νερά καθώς και στην Κερασιά. Στην
Παναγίτσα  η  χρέωση  γίνεται  με  το  κυβικό  μέτρο όπως  και  στις
περιπτώσεις  παροχής  νερού  για  κτηνοτροφική  χρήση.  Στις  υπόλοιπες
περιπτώσεις η χρέωση γίνεται με την ώρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί να υπάρξει τέλος άρδευσης για το 2022».
    Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Προϊσταμένη του Τμήματος  εσόδων &

περιουσίας  κα  Μαρία  Μήτσου,  προκειμένου  να  δώσει  τις  απαραίτητες
διευκρινήσεις για το θέμα.
        Ενόψει  των  ανωτέρω ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής  να εισηγηθούν  στο Δημοτικό  Συμβούλιο  σχετικά με  τη μη ύπαρξη
τέλους  άρδευσης το οικονομικό έτος 2022.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη
της  τη  με  αριθ.  πρωτ.  12.413/6.9.2021  εισήγηση  του  Τμήματος  εσόδων  &
περιουσίας 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 40 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 ομόφωνα
         Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ενόψει  της  σύνταξης  του
προϋπολογισμού του Δήμου, να μην υπάρχει τέλος άρδευσης για το οικονομικό
έτος 2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 330/2021

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή,

Αντώνιο  Ρυσάφη,  Χαράλαμπο  Τσιτσάγκα  και  Ιωάννη  Μουράτογλου,  καθώς  και  στον

Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα,

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά  και  την  επισήμανση  του  Αντιδημάρχου  Οικονομικών  κ.  Ιωάννη

Μουράτογλου,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κάλεσε  τα  μέλη  να  ψηφίσουν

σχετικά με την επιβολή τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με τον

κανονισμό άρδευσης. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  παραπάνω  απόφαση  –

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  τη με αριθμ.  πρωτ.  12.413/6.9.2021 εισήγηση
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της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, την περ. ιγ της παρ. 1 του

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση

της υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Την επιβολή  τέλους  άρδευσης για  το οικονομικό  έτος  2022,  σύμφωνα με  τον

κανονισμό άρδευσης, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 97/2020  απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Χαράλαμπος  Τσιτσάγας  δεν  συμμετείχε  στον

καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος). 

Την  παραπάνω απόφαση εγκρίνουν και  ψηφίζουν οι  παρευρισκόμενοι  Πρόεδροι

των  Κοινοτήτων  Έδεσσας,  Νησίου  και  Άρνισσας  κ.κ.  Πέτρος  Γαλανός,  Θεόδωρος

Χορόζης και Νικόλαος Παπαγιαννίδης, αντίστοιχα (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  151/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  17.12.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου 

Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου 

Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Προϊσταμένη τμήματος εσόδων & περιουσίας  Μ. Μήτσου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας  Χ. Προμογιάννη

- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα

- Λογιστήριο  Φ. Παρούτογλου

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου
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