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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 
2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 
Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 6167/13.5.2022 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 

   Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
6. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος 

 

       Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 

ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
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• Λύση σύμβασης του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 
για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού» 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο – 6ο, 
19ο, 20ο,  11ο -14ο, 8ο -10ο, 7ο, 18ο, 17ο, 16ο και 15ο. 
  

        Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 5936/10.5.2022 

εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 
        «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την πρόσκληση 4.3.1 -2021 
-Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) του προγράμματος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους μεταξύ των οποίων και τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, για 
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» 
του ΠΑΑ 2014-2020.  
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και Περιφερειών για την 
κατασκευή έργων που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων 
άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην 
άρδευση), με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα 
αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη 
γεωργία. 
Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές 
νερού (ανακυκλωμένα ύδατα). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα δράση στηρίζει την 
υλοποίηση τεχνικών έργων όπως: 
-εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών 
υποστηρικτικών τους υποδομών 
-ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
-χρήση ανακυκλωμένων υδάτων. 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της 
εξυπηρέτησης του στόχου για αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία (5Α), 
σημαντικό ρόλο παίζει η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού που 
χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η 
αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης – με απολήψεις από υπόγεια ή/και 
επιφανειακά σώματα - από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων 

βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου 
νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο 
και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. 
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση 
χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αυτοματισμός – Εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος 
διαρροών των δικτύων άρδευσης του Δήμου Έδεσσας».  Το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης, το οποίο αποτελεί τμήμα της υπ. αριθ. 69Π/2018 μελέτης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, η οποία 
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εγκρίθηκε από το Δημοτικό  Συμβούλιο με την 288/2018 απόφαση, είναι ο 
αυτοματισμός, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο έλεγχος διαρροών στα δίκτυα άρδευσης 
του Δήμου Έδεσσας και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 30 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) 
για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, 
ποιοτικά χαρακτηριστικά) στις υποδομές άρδευσης του αρδευτικού δικτύου του Δήμου 
Έδεσσας.   
-Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι εννέα (29) ρυθμιστών στροφών και ομαλών 
εκκινητών και είκοσι επτά (27) μετρητών ενέργειας στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 
γεωτρήσεων του δικτύου άρδευσης, 
-Προμήθεια και εγκατάσταση εκατόν πέντε (105) ηλεκτρονικών υδροστομίων άρδευσης 
στο αρδευτικό δίκτυο κλειστού τύπου, 
-Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Αγρομετεωρολογικού σταθμού  
-Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, 
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 
(ΚΣΕ) στον Δήμο Έδεσσας. Στον ΚΣΕ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και 
εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλε-ελέγχου-τηλεχειρισμού 
και η ενσωμάτωση των ΤΣΑ σε ενιαία βάση λήψη των σημάτων. Εγκατάσταση 
προγραμμάτων εξοικονόμησης αρδευτικού ύδατος και προγραμματισμό άρδευσης 
ανάλογα με τις καλλιέργειες και προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης βέλτιστης 
λειτουργίας κινητήρων. 
Ο στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία 
τoυ αρδευτικού δικτύου του Δήμου Έδεσσας. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο 
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 
-Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος 
-Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του υδραυλικού, Η/Μ εξοπλισμού  
-Εγκατάσταση των λογισμικών διαχείρισης ενέργειας & υδροληψιών στον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου  
-Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ) 
-Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος 
-Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία 
-Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση) 
 
Η ΟΕ καλείται: 
να αποφασίσει για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με το παραπάνω 
περιεχόμενο από τον Δήμο Έδεσσας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020  «Αυτοματισμός – Εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων 
άρδευσης του Δήμου Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. Πρωτ. 5473/4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».          
        Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  κ. Δημήτριο Μεταξά, 
προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και στο μέλος κ. 

Αντώνιο Ρυσάφη προκειμένου να θέει ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 
5936/10.5.2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, τη με αρ. πρωτ. 
5473/4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. Πρόσκληση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
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(ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) και την 1η τροποποίηση αυτής με 

αριθμ. πρωτ. 1359/5.5.2022, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/20120 (ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 8 του 
Ν.4873/2021 (ΦΕΚ Α΄248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 

Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυσης της κοινωφελούς δράσης 
των Ο. Κοιν.Π. και λοιπές διατάξεις»,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
       Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης, με το περιεχόμενο που 
αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας, από τον Δήμο Έδεσσας στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  «Αυτοματισμός – Εξοικονόμηση ενέργειας και 
έλεγχος διαρροών των δικτύων άρδευσης του Δήμου Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην 

πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. Πρωτ. 
5473/4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.          

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 145/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11.15 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 18.5.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος 
Θωμάς 

 

 

 
 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  κ. Δ. Μεταξά 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Α. Πασχάλη 
- Αντιδήμαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. Μ. Σαμλίδη 
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