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2.  ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Σήμερα  Τετάρτη  25  Ιανουαρίου  2023  και  ώρα  17.30  το  Δημοτικό

Συμβούλιο  συνήλθε  σε  κατεπείγουσα  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό

Κατάστημα,  δια  ζώσης  και  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.

πρωτ. 809/23.1.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου,

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

της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1,

του  Ν.  4635/2019,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Ν.

4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 18 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 11 Ξυλουργίδης Αντώνιος
3 Δελής Αθανάσιος 12 Πασχάλης Αλέξανδρος
4 Θεοδώρου Έλλη 13 Ρυσάφης Αντώνιος
5 Θωμάς Ευάγγελος 14 Σαμλίδης Μιχαήλ
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Τζιάκος Δημήτριος
7 Καραμάνη Δήμητρα 16 Τσεπκεντζής Ιωάννης
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8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 17 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μουράτογλου Ιωάννης
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουστάκας Γεώργιος
3 Καραπατσούδη Ελένη 8 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 9 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Κίτσου Ελένη

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Χατζόγλου, Αλέξανδρος Πασχάλης,

Έλλη Θεοδώρου, Δήμητρα Καραμάνη, Αντώνιος Ξυλουργίδης και Κωνσταντίνος

Λαμπρόπουλος,  συμμετείχαν  στη  συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας συνδέθηκε ηλεκτρονικά

κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, αποσυνδέθηκε

κατά της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στη

συνεδρίαση κατά της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και

συμμετείχε δια ζώσης μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.  

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Μαρία  Βλάχου  –  Κατσάρα  προσήλθε  στη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης,  η

Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ευτυχία  Ταμβίσκου  συνδέθηκε  ηλεκτρονικά  στη

συνεδρίαση κατά της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι

Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αντώνιος  Ξυλουργίδης  και  Αλέξανδρος  Πασχάλης

αποσυνδέθηκαν  από  τη  συνεδρίαση  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης. 

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχαν  δια  τηλεδιάσκεψης  η Πρόεδρος  του

Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ριζαρίου  κα  Ευθυμία  Λυκίδου  και  ο

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Έδεσσας  κ.  Πέτρος

Γαλανός, ο οποίος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας

διάταξης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης

στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
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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  θέτοντας  προς  συζήτηση  το  2ο θέμα  εκτός  ημερήσιας

διάταξης, έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο των αγροτών κ. Ιωάννη Παπαμηνά, ο

οποίος ζήτησε να εκδοθεί ψήφισμα στήριξης των αγροτών του Δήμου και έθεσε

υπόψη των  μελών του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τα  αιτήματα των αγροτών,  τα

οποία είναι τα εξής:

 Αναπλήρωση  του  χαμένου  εισοδήματος  για  όλους  τους

κερασοπαραγωγούς,  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις,  αλλά  και  για  όσα

προϊόντα  πουλήθηκαν  κάτω  του  κόστους,  ή  υπήρχαν  δυσκολίες  στη

διάθεση τους.

 Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της

τιμής του ρεύματος, πλαφόν 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κατάργηση του

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του προστίμου ρύπων και του ΦΠΑ σε μέσα -

εφόδια.

 Κατώτατες  εγγυημένες  τιμές  που  θα  ανταποκρίνονται  στο  κόστος

παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές

τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.

 Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει

την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και

νόσους στο 100%.

 Απλούστευση διαδικασίας μετάκλησης εργατών από τρίτες χώρες, ώστε

να  λυθεί το πρόβλημα της μη ανεύρεσης εργατών γης και ταυτόχρονα

μείωσης του κόστους συγκομιδής.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον παρευρισκόμενο δημότη κ. Ευάγγελο

Μάινο  και  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  κ.κ.  Ιγνάτιο  Κετσιτζίδη,  Ιωάννη

Τσεπκεντζή,   Αντώνιο  Ρυσάφη,  Χαράλαμπο  Τσιτσάγκα,  Μιχαήλ  Σαμλίδη  και

Δημήτριο Γιώγα, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,  προκειμένου να

εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.

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 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Α. Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας στηρίζει τους αγώνες των αγροτών του

Δήμου Έδεσσας και τα δίκαια αιτήματά τους, τα οποία είναι τα εξής:

 Αναπλήρωση  του  χαμένου  εισοδήματος  για  όλους  τους

κερασοπαραγωγούς,  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις,  αλλά  και  για  όσα

προϊόντα  πουλήθηκαν  κάτω  του  κόστους,  ή  υπήρχαν  δυσκολίες  στη

διάθεση τους.

 Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της

τιμής του ρεύματος, πλαφόν 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κατάργηση του

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του προστίμου ρύπων και του ΦΠΑ σε μέσα -

εφόδια.

 Κατώτατες  εγγυημένες  τιμές  που  θα  ανταποκρίνονται  στο  κόστος

παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές

τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.

 Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει

την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και

νόσους στο 100%.

 Απλούστευση διαδικασίας μετάκλησης εργατών από τρίτες χώρες, ώστε

να  λυθεί το πρόβλημα της μη ανεύρεσης εργατών γης και ταυτόχρονα

μείωσης του κόστους συγκομιδής.

      

Β. Την  αποστολή  του  ανωτέρω  ψηφίσματος  στον  Υπουργό  Αγροτικής

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  στον  Υπουργό  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  στους

Βουλευτές  του  Νομού  Πέλλας,  στη  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και

Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας και στα Μ.Μ.Ε.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  2/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου 

Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 
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Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  26.1.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου 

Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Γραφείο Δημάρχου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Γραφείο τύπου Γ. Μπλάγα
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