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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  220/2019      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 30 Αυγούστου  2019 και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16414/26.8.2019 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 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 10 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Γιώγας Δημήτριος  12 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 Δασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δημητριάδης Βασίλειος 14 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 15 Χατζόγλου Ιωάννης 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Πέτκος Χρήστος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Σαμλίδης Μιχαήλ 

3 Δίου Αναστάσιος 9 Ταμβίσκου Ευτυχία  

4 Ζδρου Αικατερίνη  10 Ταπαζίδης Δημήτριος 

5 Κούκος Γεώργιος 11 Τσιβόγλου Χρήστος  

6 Μάρκου Διονύσιος 12 Φουνταλής Μιχαήλ  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας 

κ. Πέτρος Γαλανός. 

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. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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 εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παρθενόπουλο, ο οποίος  έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16690/30.8.2019 αίτηση της 

εταιρείας  «Ενεργειακή – Τουριστική Παναγίτσας Α.Ε.», την οποία εκπροσωπεί νόμιμα, η 

οποία έχει ως εξής: 
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«Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε. από το 1999 έχει στην 

κατοχή  τρεις (3) μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΜΥΗΣ) πλησίον των 

λιμνοδεξαμενών άρδευσης στο αγρόκτημα Παναγίτσας, αξιοποιώντας με αυτόν τον 

τρόπο το υδάτινο δυναμικό των λιμνοδεξαμενών, καθιστώντας  την περίπτωση της 

Παναγίτσας ως απόλυτη αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού με την αρμονική συνύπαρξη 

και λειτουργία πολλών ταυτόχρονα χρήσεων και δραστηριοτήτων (αποθήκευση για 

άρδευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). 

Οι  ΜΥΗΣ, αποτελούν ουσιαστικά συμπληρωματική δραστηριότητα, 

προσαρμοσμένη στις υφιστάμενες υποδομές του δημοτικού δικτύου άρδευσης της 

περιοχής.  

Με αυτόν τον τρόπο, και προκειμένου να εκμεταλλευτεί η εταιρία Ενεργειακή – 

Τουριστική Παναγίτσας την ταχύτητα του νερού, λόγω υψομετρικής διαφορά μεταξύ 

των λιμνοδεξαμενών για την παραγωγή ενέργειας, εγκαταστάθηκαν οι ΜΥΗΣ, 

«παρεμβαίνοντας» ουσιαστικά στη διαδικασία άρδευσης, χωρίς να αλλοιώνουν τα 

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που χρησιμοποιείται σε αυτήν.  

Την περίοδο αυτή, η εταιρία μας βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης των 

αδειών των ΜΥΗΣ, μεταξύ των οποίων είναι και οι άδειες χρήσης νερού αυτών. Καθώς 

το νερό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία τους είναι το νερό άρδευσης του 

υφιστάμενου δημοτικού δικτύου, απαιτείται και η συναίνεση του Δήμου Έδεσσας, 

προκειμένου να χρησιμοποιείται το νερό εκτός από αρδευτικούς σκοπούς και για 

παραγωγή ενέργειας. 

Παρακαλούμε να συναινέσετε στη χρήση του νερού άρδευσης και για 

ενεργειακή χρήση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης 

νερού και επομένως να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΜΥΗΣ». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών 

την αριθμ. 17/2019 απόφαση του συμβουλίου της Τ.Κ. Παναγίτσας με την οποία 

αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής: 

«Γνωμοδοτούμε θετικά στη χρήση του νερού άρδευσης και για ενεργειακή 

χρήση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και 

επομένως να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΜΥΣ». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Συναινεί στη χρήση του νερού άρδευσης και για ενεργειακή χρήση προκειμένου 

να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και επομένως να 

συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΜΥΗΣ. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος (άρθρο 67 παρ. 8 

του Ν. 3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  220/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  30.8.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα 

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος,  Σόντρας Ιωάννης,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Λυτρίδη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-  Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

 


