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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 166/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
4. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 

 
Σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7538/10.6.2022 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) 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 τέσσερα (4) 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 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος 
2.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος 
3.Ευάγγελος Θωμάς-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:  

• Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης και 

βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ. Έδεσσας  

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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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. 

  
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, τη με αριθμ. πρωτ. 
7127/1.6.2022 εισήγηση του Τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων & ανθρώπινου 
δυναμικού, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
 

• Τις διατάξεις του από 28.3/15 .4. 1957 Β.Δ (ΦΕΚ 60/τ.Α’/1957)  « Περί της 

αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», όπως ισχύουν σήμερα.  

• Τις διατάξεις των  άρθρων  168 έως 170  και 211  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. 

Α΄/28-6- 2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων»  

• Την αριθμ. 48/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ7ΔΩΡΠ-ΙΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας με θέμα «Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας έτους 2022». 

• Την αριθμ. 6.699/24-5-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ9ΚΩΡΠ-8ΔΖ) ανακοίνωση του Δημάρχου για την 

υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων. 

• Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 4795/2021   (ΦΕΚ 62/A/17-4-2021) 

για εκλογή από την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Έδεσσας των υδρονομέων για 

την αρδευτική περίοδο 2022. 

• Την αίτηση του υποψήφιου που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.  

 
           Αναλυτικά η αίτηση του υποψήφιου ανά Δημοτική Ενότητα έχουν ως εξής: 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Βρυττών 1  Υδρονομέα ( με πλήρη απασχόληση ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. 
Αίτησης 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

1 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6.893/26-5-

2022 

ΟΡΕΙΝΑ 

ΒΡΥΤΤΑ 

     

     Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης εκλογής υδρονομέων για την αρδευτική 

περίοδο του έτους 2022».   

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος κι Αντιπρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Σαμλίδη, ο οποίος  πρότεινέ για την αρδευτική 
περίοδο του έτους 2022, στην περιοχή «Ορεινά» της Κοινότητας Βρυττών του Δήμου 

Έδεσσας, την πρόσληψη του μοναδικού υποψηφίου Ηλία Σταύρου του Μιλτιάδη, με 
πλήρη απασχόληση. 
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       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
προχωρήσουν στη λήψη απόφασης για την εκλογή  του υδρονομέα. 
       Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τις 

παραπάνω εισηγήσεις, την αριθμ. 48/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την 
αριθμ. 146/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις του 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

         Εκλέγει υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο του έτους 2022, για την περιοχή 

άρδευσης «Ορεινά» της Κοινότητας Βρυττών  του Δήμου Έδεσσας, το μοναδικό 
υποψήφιο Ηλία Σταύρου του Μιλτιάδη, με πλήρη απασχόληση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 166/2022 
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:40 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15.6.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου. 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρώπινου Δυναμικού Ε. 
Δημητριάδου 

-Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Λυτρίδη 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

-Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 
-Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αγροτικής 
ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. Σαμλίδη 

 
 
 

 


