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Αριθμ. Απόφ. 104 /2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισμένων των θυρών ) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς
και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών, στο Δημοτικό Κατάστημα μετά την
υπ. αριθμ. 14301/16-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση
περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:
………………………………………………………………………………………………………………
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Μηλοχωρίου
………………………………………………………………………………………………………...
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαρακτσής Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Κωτσίδης Στέφανος
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος
23. Μαυρίδου Μάρθα
24. Σολαχίδου Βασιλική
25. Μωυσιάδης Στυλιανός
26. Καραβασίλης Ιωάννης
27. Σπόντης Δημήτριος
28. Σεβαστού Ζαφειρούλα
29. Χόλμπα Αντωνία

1.
2.
3.
4.

Τραχανάς Δημήτρης
Τουρτούρης Αθανάσιος
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Ανδρονικίδου Ιωάννα
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O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών
………………………………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων ,Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής προσκλήθηκαν και
παρίσταντο στη συνεδρίαση .
………………………………………………………………………………………………
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ. Μάρθα Μαυρίδου.
…………………………………………………………………………………………………………..
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Αθηνά Τερζοπούλου.
……………………………………………………………………………………………………………..
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ορφανίδη οποίος
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ’
αριθ. 11/2020 Απόφαση της Κοινότητας Μηλοχωρίου που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας
αρδευτικού αγροκτήματος Μηλοχωρίου έτους 2020 για έγκριση από το ΔΣ.
Συγκεκριμένα ο κανονισμός έχει ως εξής :
Λειτουργία αρδευτικού
1. Η σωστή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου είναι μεγάλης σημασίας γιατί το σύνολο
σχεδόν των αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Μηλοχωρίου αρδεύεται από το
αρδευτικό της Κοινότητας Μηλοχωρίου.
2. Ορίζεται η έναρξη της αρδευτικής περιόδου η 1η Μάιου εκάστου έτους από το 2020
μέχρι και την αρδευτική περίοδο 2023 και με διάρκεια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου
εκάστου αρδευτικού έτους. Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης για 15 μέρες μετά την
λήξη της αρδευτικής περιόδου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η λειτουργία του
αρδευτικού δικτύου θα είναι άμεση μόλις πραγματοποιείται και ο έλεγχος λειτουργίας
των τριών γεωτρήσεων από τις οποίες αποτελείται το αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου
οι οποίες έχουν επικουρικό – συμπληρωματικό ρόλο. Επίσης πραγματοποιείται
ετήσιος ‘έλεγχος των αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και
προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την ασφαλή λειτουργία του αρδευτικού. Τέλος
διεξάγεται ετήσιος έλεγχος λειτουργίας των αρδευτικών δεξαμενών.
3. Ο Παρών κανονισμός θα ισχύει μέχρι και την αρδευτική περίοδο 2023 ή διαφορετικά
έως ότου συσταθεί το ΤΟΕΒ της κοινότητας Μηλοχωρίου.
Αρμοδιότητες υδρονομέων.
1. Κάθε χρόνο προτείνεται η πρόσληψη δύο υδρονομέων οι οποίοι πρέπει να
γνωρίζουν πολύ καλά την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.
2. Η σωστή λειτουργία του αρδευτικού στηρίζεται στην σωστή και ειλικρινή
συνεργασία των δύο υδρονομέων για τι το αρδευτικό δίκτυο είναι κοινής χρήσεως
. Η μέτρηση των κυβικών άρδευσης εκάστου παραγωγού πραγματοποιείται με
υδροληψίες, που χορηγεί η κοινότητα Μηλοχωρίου. Οι υδρονομείς είναι
υποχρεωμένοι να τοποθετούν να ανοίγουν και να κλείνουν οι ίδιοι τις υδροληψίες
φέροντας την ευθύνη για τυχούσες βλάβες από κακό χειρισμό τους.
3. Οι υδροληψίες πρέπει να είναι συνεχώς στα ενδεδειγμένα σημεία όπου αρχικά
έχουν τοποθετηθεί.
4. Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρά
την σειρά
προτεραιότητας άρδευσης των αγροτεμαχίων και να ενημερώνουν τυχόντα
προβλήματα τεχνικά και πάσης φύσεως την κοινότητα Μηλοχωρίου , να
καταγράφουν σωστά τις ενδείξεις των υδροληψιών ( κυβικά ) σε ειδικό έντυπο
ενδείξεων και να παραδίδουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας
καταστάσεις ενδείξεις που θα φέρουν την υπογραφή κάθε παραγωγού.
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5. Σε περίπτωση που βρεθεί παράνομη υδροληψία σε αγροτεμάχιο η οποία δεν έχει
δοθεί από υδρονομέα θα κατάσχεται , θα παραδίδεται στην Κοινότητα
Μηλοχωρίου, θα εκδίδεται βεβαιωτικός κατάλογος με πρόστιμο 200 € για τα
κυβικά που έχουν παρανόμως καταναλωθεί μέχρι την στιγμή της σύλληψης του
παραβάτη και θα υποβάλλεται μήνυση από τα αρμόδια όργανα.. Το πρόστιμο
των διακοσίων ευρώ είναι αυτοτελές και επιβάλλεται για κάθε παράβαση κάθε
φορά ξεχωριστά , ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραβάσεων ανά παραγωγό
και όσες παραβάσεις διαπιστώνονται . Το αυτό ισχύει και για υποβολή
μηνύσεων.
6. Κάθε υδρολήπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της κοινότητας
Μηλοχωρίου και με τις υποδείξεις των υδρονομέων να παρευρίσκεται
αυτοπροσώπως κατά την παραλαβή του νερού και νε ελέγχει τα αγροκτήματα του
κατά τη διαδικασία άρδευσης τους. Κάθε ζημιά ή απώλεια υλικού ή βλάβη που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του υδρολήπτη θα καταλογίζεται στον ίδιο ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να την πληρώσει ανάλογα με το είδος της ζημίας που έχει
σημειωθεί .
7. Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου οι υδρονομείς υποχρεούνται να παραδώσουν
το αρδευτικό δίκτυο με άδειες τις δεξαμενές και ανοικτά τα συστήματα του
καθαρισμού για αποφυγή τυχουσών βλαβών τους χειμερινούς μήνες με ρήτρα μη
καταβολής του τελευταίου μισθού τους σε περίπτωση που δεν προβούν στην
εκκένωση των δεξαμενών , όπως αναφέρεται
8. Στις αρμοδιότητες των υδρονομέων υπάγεται και η άρδευση όλων των πάρκων
της κοινότητας Μηλοχωρίου. Οι δύο διορισμένοι υδρονομείς οφείλουν αν
αρδεύουν τα πάρκα σε τακτά χρονικά διαστήματα και εναλλάξ έκαστος.
9. Μετά την λήξη κάθε αρδευτικής περιόδου και σε διάστημα μέχρι 15 ημέρες οι δύο
υδρονομείς οφείλουν να προσκομίσουν στην κοινότητα τα έντυπα καταγραφής
ενδείξεων κυβικών προκειμένου έγκαιρα να συντάσσεται ο βεβαιωτικός
κατάλογος άρδευσης του τρέχοντος έτους . Αν μετά την παρέλευση των 15
ημερών δεν προσκομίσουν τα έντυπα καταγραφής ενδείξεων κυβικών
επιβάλλεται ρήτρα μη καταβολής του τελευταίου μισθού τους μέχρι την
προσκόμιση των εν λόγω εντύπων.
Χρέωση Κυβικών
Η χρέωση των κυβικών λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκκυρίας και προς
διευκόλυνση των αγροτών ορίζεται σε οκτώ λεπτά του ευρώ ανά κυβικό χωρίς τον
ΦΠΑ και τις Κρατήσεις.
Υποχρεώσεις των καλλιεργητών και των χρηστών του αρδευτικού δικτύου Μηλοχωρίου.
1. Οι καλλιεργητές έχουν υποχρέωση να προστατεύουν την αρδευτική περιουσία της
κοινότητας Μηλοχωρίου καθώς επίσης και να προβλέπουν πάντα την εξοικονόμηση
του νερού από την αποφυγή διαρροών και άσκοπης άρδευσης.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση των ιδιωτών καλλιεργητών στις κεντρικές
βάνες που είναι αρμοδιότητα των υδρονομέων,
3. Η ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Μηλοχωρίου και ο δήμος Εορδαίας δεν ευθύνονται για αυθαίρετες
παρεμβάσεις εξαιτίας των οποίων είναι δυνατόν να προκληθούν ατυχήματα ή και
δυστυχήματα με κόστος σε ανθρώπινες ζωές στο φράγμα Μηλοχωρίου από αλιείς
χωρίς προοηγούμενη ενημέρωση της κοινότητας Μηλοχωρίου από τους ίδιους.
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4. Απαγορεύεται η είσοδος και το κολύμπι στις περιφραγμένες δεξαμενές γιατί εγκυμονεί
κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγάλου βάθους των δεξαμενών.
5. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην χρήση των υδροληψιών από τους υδρονομείς με την
παρουσία των καλλιεργητών απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την τοποθέτηση και
την αφαίρεση των υδροληψιών λόγω του γεγονότος ότι ασκούνται μεγάλες πιέσεις
από το φράγμα και υπάρχει ο κίνδυνος πρόσκλησης ακόμη και ατυχήματος.
6. Καλλιεργητές που οφείλουν τέλη άρδευσης προηγουμένων ετών δεν έχουν δικαίωμα
χρήσης του αρδευτικού δικτύου αν πρώτα δεν εξοφλήσουν όλες τις προηγούμενες
οφειλές τους ή δεν προβούν σε ρύθμιση αυτών. Οφείλουν να προσκομίσουν
δημοτική ενημερότητα ή βεβαίωση περί μη οφειλών τελών άρδευσης ή ρύθμισης τους
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Εορδαίας Χωρίς την προσκόμιση δημοτικής
ενημερότητας αναφορικά με την πληρωμή αρδευτικών τελών προηγούμενων ετών δεν
είναι δυνατή η χρήση του αρδευτικού δικτύου Μηλοχωρίου.
Αν υπάρξει ανάγκη δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης του
παρόντος κανονισμού άρδευσης.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμ. Απ. 104/2020.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την 11/2020 απόφαση Κοινότητας Μηλοχωρίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Μηλοχωρίου
όπως συντάχτηκε με την 11/2020 Απόφαση της Κοινότητας Μηλοχωρίου και αναφέρεται στο
εισηγητικό της Απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 104/2020
………………………………………………………………………………………………
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Πλακεντάς
Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
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Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης

Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

