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ΑΔΑ: ΩΙΔΑΩ9Ο-ΞΧΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 111/2016
Περίληψη
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ
της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε.
Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. 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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 2-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος μας στις προβλεπόμενες
διαδικασίες πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, με σκοπό τη διανομή των αρδευτικών υδάτων και
τη φύλαξη των αρδευτικών έργων του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες Απ. Παύλου, Βεργίνας και
Μακεδονίδος, απαιτείται ο καθορισμός της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2016, του
απαιτούμενου αριθμού των υδρονομέων που θα απασχοληθούν ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και
τα των αμοιβών αυτών (άρθ. 4 παρ. 1&2 Β.Δ. 28-3/15-4-1957 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθ. 211 ν. 3584/07).
Α) Η αρδευτική περίοδος προτείνεται να καθορισθεί συνολικά για όλες τις παραπάνω
Δημοτικές Ενότητες από 4/5/2016 έως 9/9/2016,
Β) Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός θέσεων υδρονομέων για τον Δήμο Βέροιας είναι
δεκατρείς (13) και ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:
1.- Για τη Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου, έξι (6), ως εξής:
 Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.
 Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.
 Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
2.- Για τη Δημοτική Ενότητα Βεργίνας, τέσσερις (4), ως εξής:
 Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.
 Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.
3.- Για την Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος, τρεις (3), ως εξής:
 Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.
 Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση.
Τα υδρονομικά όργανα θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015(176/A)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, των ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ, ….», ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ, και η αμοιβή τους δεν βαρύνει το
Δημόσιο προϋπολογισμό αλλά τους ωφελούμενους που καταβάλουν το καθορισμένο τέλος
άρδευσης.
Για την αμοιβή των υδρονομέων, για το συνολικό διάστημα της απασχόλησής τους,
υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους
ΚΑ 25/6041.001 «Τακτικές αποδοχές» ποσού 50.000,00€ και ΚΑ 25/6054 «Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτου προσωπικού» ποσού 13.000,00€, σύμφωνα με την από 10-2-2016 βεβαίωση του Δ/ντή
Οικονομικών Υπηρεσιών.
Με τις αριθ. 36/4-1-2016 και 37/4-1-2016 Εκθέσεις Ανάληψης Δέσμευσης, δεσμεύθηκαν
αντίστοιχα οι παραπάνω πιστώσεις για την αμοιβή των υδρονομέων.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο:
1.- Να καθορίσει την αρδευτική περίοδο για το έτος 2016.
2.- Να αποφασίσει για τον απαιτούμενο αριθμό των υδρονομέων που θα απασχοληθούν ανά
Δημοτική Ενότητα (και Τοπική Κοινότητα κάθε Δημοτικής Ενότητας).
3.Να καθορίσει τον τρόπο της αμοιβής τους{σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4354/2015(176/A)}
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σιδηρόπουλος: Η πρόταση για την αρδευτική περίοδο είναι από 9/5/2016 έως 16/9/2016.
Μεταθέτουμε την αρδευτική περίοδο λίγο προς τον Σεπτέμβριο γιατί έτσι μας ζήτησαν οι
περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών.
Γουλτίδης: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σιδηρόπουλο, πέρυσι είχαμε κάνει πάλι την ίδια
ερώτηση, γιατί εξαιρείται η Βεργίνα; Έμαθα ότι προχωράτε σε μια….. υπήρχε ένα θέμα νομικής
φύσης για τη χρήση του νερού, που είχαμε πει ας πούμε, για το αρδευτικό του οικισμού Βεργίνας
και ένα κομμάτι που είναι στον κάμπο,….
Πρόεδρος: Άλλο θέμα είναι κ. Γουλτίδη…
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Γουλτίδης: Όχι, το ίδιο είναι..
Πρόεδρος: Αρδευτική περίοδο καθορίζουμε, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο;
Γουλτίδης: Έχει και τον αριθμό των υδρονομέων, θα ήθελα να μου πείτε σε ποια φάση
βρίσκεται, γιατί βλέπω ότι ακόμα δεν είμαστε μέσα.
Σιδηρόπουλος: Δεν έχουμε ακόμα αρδευτικό δίκτυο στη Βεργίνα, κάποια χωράφια
αρδεύονται από το δίκτυο άρδευσης των Παλατιτσίων γι’ αυτό και βάζουμε τους υδρονομείς εκεί.
Μελιόπουλος: Δεν έχει υδρονομείς στην Δ.Ε. Δοβρά. Θα έρθει σε άλλο θέμα;
Σιδηρόπουλος: Για την άρδευση της Δ.Ε. Δοβρά είναι υπεύθυνος ο ΤΟΕΒ
Μελιόπουλος: Όχι, όχι, έχει υδρονομείς ο Δήμος, στον Τρίλοφο για παράδειγμα, το έχει
και δεν το βλέπω;
Σιδηρόπουλος: Δεν έχουμε, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο.
Μελιόπουλος: Ευχαριστώ για την απάντηση και με συγχωρείται για το λάθος.
Γνωρίζουμε όλοι και είναι και εδώ ο πρόεδρος των Ριζωμάτων ότι όλες αυτές οι ενότητες
δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες για να ορίσουμε μια ενιαία αρδευτική περίοδο. Για παράδειγμα, στα
Ριζώματα, ίσως και στη Σφηκιά ή και δεν ξέρω που αλλού έχουν οπωροκηπευτικά, η περίοδος
παρατείνεται μέχρι τέλη Οκτωβρίου μπορεί να πάει και 15 Νοεμβρίου και μέχρι ώσπου να πέσουν
οι πρώτες πάχνες. Αν δεν βρέξει θα καταστραφούν αυτές οι καλλιέργειες. Πως θα αρδευτούν; Το
γνωρίζετε;
Σιδηρόπουλος: Το γνωρίζουμε, γι’ αυτό και κάναμε και την τροποποίηση στον κανονισμό
άρδευσης, ούτως ώστε με βάση όλα αυτά και τις ειδικές συνθήκες, να μπορούμε κάθε χρόνο να
ορίζουμε την αρδευτική περίοδο, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε για κάθε τοπική κοινότητα
άλλη αρδευτική περίοδο, γιατί και στην ίδια κοινότητα υπάρχουνε καλλιέργειες που θέλουν νερό
πιο νωρίς. Έτσι βρίσκουμε μια μέση λύση για να εξυπηρετούμε όλους.
Γκεκόπουλος: Είμαι ο πρόεδρος στην Τ.Κ. Ριζωμάτων. Εκπροσωπώ και τους άλλους
Προέδρους, της Τ.Κ. Σφηκιάς και Δασκίου. Είναι ιδιαίτερη η κατάσταση πάνω στα χωριά μας
λόγω του ότι υπάρχουν τα οπωροκηπευτικά. Δεν είναι σαν τα δέντρα, όντως η καλλιέργεια πάει
μέχρι τέλη Οκτωβρίου, δεν ζητάμε βέβαια πολλά, με τον αντιδήμαρχο έχουμε άριστη συνεργασία
όπως και πέρσι είχαμε, δεν ζητάμε τέλη Οκτωβρίου το νερό, θέλω να καταλαβαίνουμε, η
οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη. Τουλάχιστον 15 μέρες μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, ξέρετε
γιατί; Αν σταματήσει 16 Σεπτεμβρίου, το δεκαπενθήμερο εκείνο, ποιος θα κάνει την διαχείριση
του νερού; Θα φτάσουμε σε σημείο να έχουμε καταστάσεις άλλες. Δηλαδή θα αφήσουμε τους
αγρότες μόνους τους να διαχειρίζονται το νερό; Είναι ανάγκη δηλαδή, είναι τέτοια η ανάγκη γι’
αυτό. Αυτό, δεν θέλω να επιβαρύνω παραπάνω.
Μπέκης (Εκτός μικροφώνου): Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση για τη Δ.Ε. Μακεδονίδος;
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι δημοτικοί σύμβουλοι μιλούν εκτός μικροφώνου)
Γκεκόπουλος: …..δεν είναι σε όλα τα χωριά, δηλαδή αυτά που θέλουμε και να ψηφίσουμε
για τους υδρονομείς, κανένας δεν έχει κηπευτικά, στη Συκιά βάζουνε 2-3 άνθρωποι, οι οποίοι το
ρεγουλάρουν μόνοι τους, μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Εμάς είναι καθαρά κηπευτικά και
καπνός, τα δέντρα τελειώνουν νωρίς, γι’ αυτό και λέμε ότι πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, που στην
ουσία οι ντομάτες πηγαίνουν έως 30 Οκτωβρίου.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι δημοτικοί σύμβουλοι μιλούν εκτός μικροφώνου)
Μπέκης: Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Δεν μπορεί, στο εισηγητικό και στην απόφαση, να
ενσωματωθεί μια πρόταση, ότι όσο αφορά τα συγκεκριμένα χωριά ένα, δύο, τρία, Ριζώματα και
λοιπά, παρατείνεται για ένα μήνα;
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι δημοτικοί σύμβουλοι μιλούν εκτός μικροφώνου)
Δήμαρχος: Λοιπόν, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική εννοώ στον κωδικό του
προϋπολογισμού, να γίνει για τις τρείς Τ.Κ. μέχρι 30/9, κ. Σιδηρόπουλε. Εφόσον υπάρχει η
οικονομική δυνατότητα, έτσι;
Μελιόπουλος: Το θέμα έρχεται κάθε χρόνο, καλώς βέβαια έρχεται, ας πούμε είναι μια
διαδικασία που πρέπει να γίνει.
Εμείς τη θέση μας την είχαμε εκφράσει και τις άλλες τις χρονιές, θα την επαναλάβουμε,
θεωρούμε ότι οι υδρονομείς για τη Νέα Νικομήδεια και την Παλιά Λυκογιάννη που είναι μια
θέση, δεν αρκεί, επίσης δεν αρκεί και η μια θέση που είναι καθορισμένη για τα Ριζώματα.
Επίσης, φάνηκε απ’ την ερώτηση αυτό και θα το επαναλάβω και ως τοποθέτηση, αυτή η
ίδια αντιμετώπιση για όλες τις καλλιέργειες είναι επιζήμια για όλες τις καλλιέργειες. Αναφέρθηκε
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ότι άλλες ανάγκες έχει η καλλιέργεια του καπνού, άλλες οι ανάγκες στην καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών και άλλες βέβαια οι ανάγκες, σε χρονική περίοδο εννοώ, των δενδροκομικών
καλλιεργειών. Πρέπει να εξεταστεί από την πλευρά του Δήμου μια τέτοια χρονική περίοδος που
να καλύπτει τις ανάγκες αυτές των αγροτών.
Με δεδομένο ότι ως Δ.Σ. πλείστες όσες φορές έχουμε εκφράσει, έχουν πάει και στα
μπλόκα και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και έχουμε
εκφράσει την συμπαράσταση προς τους δημότες, πως θα έρθουμε τώρα να τους πούμε ότι σας
δίνουμε νερό να ποτίσετε μέχρι 16/9 και για ένα μήνα κόψτε το κεφάλι σας;
Ως πρώτο βήμα και θα το ψηφίσω εγώ, εφόσον λάβουμε ρητά τη διαβεβαίωση από τη
διοίκηση του Δήμου ότι θα επεκταθεί εκεί που είναι αναγκαίο για τις κοινότητες των Πιερίων,
ίσως και για τον Αγ. Γεώργιο που υπάρχουν οπωροκηπευτικά και αν χρειάζεται βέβαια για την
επέκταση έως τέλος Σεπτεμβρίου. Θα το ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω τις θέσεις των υδρονομέων,
γιατί θεωρούμε ότι είναι λίγες για τις κοινότητες που σας προανέφερα. Αλλά παρακαλώ
κ.Σιδηρόπουλε, να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αν μπορεί να γίνει να το κάνουμε, όχι άλλα λόγια
να λέμε εδώ και στην πράξη να εφαρμόσουμε άλλα.
Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, μετά την πρόθεση και του Δημάρχου και του κ.
Σιδηρόπουλου να παραταθεί η περίοδος μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, ψηφίζουμε επ’ αυτής της
πρότασης.
Σιδηρόπουλος: Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.
Αγγελίνας: Μόνο για την Δ.Ε. Μακεδονίδος
Πρόεδρος : κ.Αγγελίνα είπα, η πρόταση του Δημάρχου ήταν για τις τρείς κοινότητες, την
πρόταση του Δημάρχου είπα δεν είπα τίποτε άλλο, με τη δυνατότητα να συνεχιστεί μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου.
Μελιόπουλος: Εγώ θα ψηφίσω υπέρ μόνο για το πρώτο σκέλος της εισήγησης, τις β΄ και γ΄
παραγράφους δεν θα τις ψηφίσω.
Πρόεδρος: Καταγράφηκε κ. Μελιόπουλε.
Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος για την β΄ και γ΄ παράγραφο
της εισήγησης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-3-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Α.Σιδηρόπουλου
3- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Β.Δ. 28-3/15-4-1957, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 211 του Ν.3584/2007.
4.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν
πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους Κ.Α. 1) 25/6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές» και 2) 25/6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
6.- Τις υπ’ αριθ. 36 και 37/4-1-2016 εκθέσεις ανάληψης δέσμευσης
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.-Τις διατάξεις του Ν.4354/2015, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, καθώς και του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει
Ι) Ομόφωνα: Καθορίζει την αρδευτική περίοδο έτους 2016 για τις Δημοτικές Ενότητες Απ.
Παύλου, Βεργίνας και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, από 9/5/2016 ως 16/9/2016, με τη
δυνατότητα να συνεχιστεί μέχρι τις 30/9/2016 για τις Τ.Κ. Ριζωμάτων, Σφηκιάς και Δασκίου,
εφόσον το επιβάλουν οι καιρικές συνθήκες και βεβαιώσει η Δ/νση Οικονομικών του Δήμου ότι
επαρκούν οι πιστώσεις για τον σκοπό αυτό.

ΑΔΑ: ΩΙΔΑΩ9Ο-ΞΧΖ
ΙΙ) Κατά Πλειοψηφία: Α) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού
προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και ειδικότερα την κάλυψη
θέσεων υδρονομέων που θα απασχοληθούν στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες των παραπάνω
Δημοτικών Ενοτήτων, ως εξής:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣΠ.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
ΣΥΚΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ
ΔΑΣΚΙΟΥ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
ΣΦΗΚΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
3
2
1
2
1
1
1
1
1

Β) Καθορίζει τον τρόπο αμοιβής των ως άνω υδρονομέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4354/2015.

ΑΔΑ: ΩΙΔΑΩ9Ο-ΞΧΖ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 111 / 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

