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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 103/2016
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 225/2015
απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού
Άρδευσης Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 7 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα, 33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης,
35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Σ.Λυκοστράτης, Χ.
Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Τ.Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου, Μ.Σουμελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας και αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 2-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης
Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Με την 225/2015 απόφαση του, το Δημοτικό συμβούλιο Βέροιας ενέκρινε τον Κανονισμό
Άρδευσης του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζεται η αρδευτική περίοδος με
έναρξη την 2η Μαΐου και λήξη την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Επειδή όμως λόγω των
διαφορετικών καιρικών συνθηκών καθώς και των ημερολογιακών αλλαγών (γιορτές ,αργίες),
κάθε έτος έχει διαφορετικές ανάγκες ως προς την έναρξη και τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.
Κατόπιν και της 8ης /2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής, στην οποία επίσης
προτείνεται η τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης,
Παρακαλούμε, να τροποποιηθεί ο κανονισμός άρδευσης του Δήμου όπως φαίνεται στο
σχέδιο του τροποποιημένου κανονισμού που επισυνάπτετε. Συγκεκριμένα τροποποιείτε ως προς
τα άρθρα:
Άρθρο 5, καταργείτε η παράγραφος ε) και διορθώνεται η αρίθμηση.
Άρθρο 6, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και 2 με το «Η αρδευτική περίοδος θα προσδιορίζεται
κατ’ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……. δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο».
Άρθρο 10, αντικαθίσταται η αρχή της παραγράφου 1 με το «Κάθε έτος, μετά τον καθορισμό της
αρδευτικής περιόδου …… σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του
δικτύου».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης
Αθανασίου Σιδηρόπουλου;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου
Σιδηρόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 225/2015 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την υπ’ αριθ. 8/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και του
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 225/2015 απόφασής του, περί έγκρισης του
Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Βέροιας και ειδικότερα την αντικατάσταση-κατάργηση μερών των
άρθρων 5, 6 και 10 της παραγράφου Α, ως εξής:
1.- Καταργεί την υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (3) του άρθρου 5 και αναριθμεί τις
υποπαραγράφους (στ, ζ, η, θ, ι, ια) σε (ε, στ, ζ, η, θ, ι) αντίστοιχα.
2.- «ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Η αρδευτική περίοδος θα προσδιορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
θα τροποποιείται ομοίως σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις επικρατούσες ή και τις
προβλεπόμενες κλιματολογικές συνθήκες και πάντως πριν από την επιλογή και πρόσληψη των
υδρονομέων άρδευσης. Με την ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός των
υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν ανά δημοτική Ενότητα.
Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα
καταστήματα των οικείων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού
αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται
με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
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2. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών και
σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας ύστερα από απόφαση των οικείων
Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης».
3.- «ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1. Κάθε έτος, μετά τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6ο του
παρόντος κανονισμού και την επιλογή των υδρονομέων άρδευσης, ο Δήμος Βέροιας θα προβαίνει
στην πρόσληψή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για το διάστημα που διαρκεί
ή αρδευτική περίοδος. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, τη διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το
πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του δικτύου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 225/2015 απόφαση του Δ.Σ.
Β) Η παρούσα απόφαση μετά την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα να δημοσιευθεί α) κατά
το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και β) περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος του Δήμου (αρ. 79, παρ. 4, ΔΚΚ)
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 103 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Α.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Γκεκόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-3-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

