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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  287/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 Σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17.606/5.10.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Βερικούκης Χρήστος  12 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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6 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

7 Ζδρου Αικατερίνη  16 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Δίου Αναστάσιος 8 Ταπαζίδης Δημήτριος 

4 Μάρκου Διονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκε κανείς. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος 

της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για το θέμα που 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά την κοινότητά του.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε όμως δεν παρίσταται στη 

συνεδρίαση λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τη 

με αριθμ. πρωτ. 17720/8.10.2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

 «Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων με την υπ.αρ. 3310/ 23.04.2018 πρόσκλησή της καλεί τους Δήμους 

να υποβάλουν προτάσεις έργων στις οικείες ΔΑΟΚ ώστε αυτές να τις διαβιβάσουν 

αρμοδίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σκοπό τη 

χρηματοδότηση των αντίστοιχων πράξεων από πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η παραπάνω πρόσκληση αφορά στο Μέτρο 4: 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3.: «Στήριξη για επενδύσεις 

σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 

της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

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» 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και υδάτων στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου Έδεσσας. Πιο συγκεκριμένα με την 

προτεινόμενη πράξη, που περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού σε σημεία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του 

Δήμου Έδεσσας, στόχος είναι να επιτευχθεί η ενίσχυση των υφιστάμενων γεωτρήσεων 

και αντλιοστασίων, η διασφάλιση της ποιότητας νερού, η αναβάθμιση των υποδομών 

άρδευσης και ο έλεγχος των διαρροών νερού. 

Εξετάζοντας τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των 

υδατικών πόρων των δικτύων άρδευσης του Δήμου Έδεσσας μέσω του 

αυτοματοποιημένου ελέγχου και της μείωσης του μη-ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα 

μεταφοράς/διανομής νερού, επιδιώκεται η ποσοστιαία μείωση του συνόλου των 

απωλειών στα δίκτυα, δηλαδή τόσο των φαινόμενων όσο και των πραγματικών 

απωλειών νερού.  

Μέσω του προτεινόμενου έργου/προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, ο 

Δήμος Έδεσσας επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα αρδευτικά προβλήματα που υφίσταται 

μέχρι στιγμής και αφορούν: 

 Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή 

ικανές να καλύπτουν το σύνολο των καλλιεργειών ακόμα και σε περιόδους 

λειψυδρίας. 



 4 

 Την παροχή νερού, η οποία να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

προδιαγραφές ποιότητας. 

 Την εξασφάλιση ροής νερού ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων μέσα από το 

δίκτυο διανομής του συνολικού δικτύου άρδευσης. 

 Την μείωση στο ελάχιστο του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος των αντλητικών 

συγκροτημάτων του δικτύου. 

Το δίκτυο άρδευσης του Δήμου έχει αναπτυχθεί διαχρονικά χωρίς σχεδιασμό και 

χωρίς συνολική αντιμετώπιση, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και πιέσεις. Έτσι, η 

διαχείριση καθίσταται προβληματική με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες και 

όχι πλήρως ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες. 

Στόχος του Δήμου είναι να προχωρήσει σε δράσεις ώστε: 

1. Να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών άρδευσης, 

εξασφαλίζοντας: 

• επάρκεια ποσότητας νερού 

• επαρκή  πίεση νερού     

• βέλτιστη ποιότητα νερού 

2. Να διασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και 

μεγιστοποιώντας τη σωστή διαχείριση. 

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη Βελτιστοποίηση της 

Τεχνικής και Οικονομικής Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και των Δικτύων Άρδευσης, 

με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης, περιλαμβάνει 

την: 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 42 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης 

(ΤΣΑ) και 83 Σημείων Μέτρησης Παροχής (κλειστού) Αγωγού (ΣΜΠΑ) για την 

παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, 

ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου Δήμου 

Έδεσσας. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των 

απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο 

υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας 

θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά 

περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού 

Ελέγχου στο Δήμο Έδεσσας. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι 
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απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του 

συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία ενιαία βάση λήψης 

των σημάτων. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) τηλεμετρικών αγρο-

μετεωρολογικών σταθμών δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από 

την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία 

ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση 

αρδευτικού νερού. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία περισσότερων των 1000 

ηλεκτρονικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υδροστομίων 

των εντασσόμενων στην πράξη αυτή υφιστάμενων τμημάτων δικτύου άρδευσης 

για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας. 

 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και 

χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την 

ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με 

ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, 

τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και 

στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας, καθώς  και 

εφοδιασμός του με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, 

καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη 

λειτουργία του συστήματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται: 

να αποφασίσει για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο 

Έδεσσας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τίτλο «Αυτοματισμός-

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος διαρροών των δικτύων άρδευσης του Δήμου 

Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση  με αριθ. πρωτ. 3310/ 23.04.2018 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  κ. Δημήτριο Μεταξά, ο 

οποίος απάντησε σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και έδωσε τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Σόντρα, Μιχαήλ Φουνταλή, Γεώργιο Παρθενόπουλο και Χρήστο Δασκάλου, 

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  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τίτλο «Αυτοματισμός-Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και Έλεγχος διαρροών των δικτύων άρδευσης του Δήμου Έδεσσας», 

ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση  με αριθ. πρωτ. 3310/ 23.04.2018 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, Γεώργιος 

Παρθενόπουλος, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος, Αντώνιος Ρυσάφης 

και Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  287/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.10.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου 

 Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη, 

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  Χ. Βερικούκη 


