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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 1o  

«Έγκριση  του  τρόπου  δημοπράτησης
πράξεων  ενταγμένων  στο  Πρόγραμμα
Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)  2014  της
Π.Ε. Ημαθίας».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 96/2020

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  25  Αυγούστου  2020,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 446005(629)/21-08-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη
της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 21 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα
συνολικά 14 Μέλη. 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΘΨΥ7ΛΛ-ΟΘ6



«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος  εισήγαγε  το  1ο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση  του  τρόπου
δημοπράτησης πράξεων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014
της Π.Ε. Ημαθίας» και συγκεκριμένα
 την με αριθμ. Πρωτ. Φ1.5.1/35/422360(1862)/07-08-2020 εισήγηση του Τμήματος Έργων

Δομών  Περιβάλλοντος,  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας,  της
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει
τα εξής:

 
«Έχοντας υπόψη:      
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων «Κ.Δ.Ε.»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ. Α’/ 07-6-2010).

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών
του τμ.  Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  για τα όργανα που
αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

5. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) σχετικά με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

6. Τις  υπ΄  αρίθμ.  81320 και  77909/01-12-2016 αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

7. Το υπ’ αριθμ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών περί
ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για τις συμβάσεις έργων, μελετών-υπηρεσιών.

8. Την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  2482/03.09.2019 (ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09.09.2019  &  ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

9. Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  570607(7712) με  ημερομηνία  12.09.2019  (ΦΕΚ3475  /B'_16.9.19) Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

10. Την  υπ’  αριθμ.  602161(8148) με  ημερομηνία  25.09.2019  (ΦΕΚ  3745/Β_10.10.2019) Απόφαση   του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

11. Την υπ' αριθμ. 169/2019 ( ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και
εκλογή  μελών των  Επιτροπών του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» με τη  οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των
Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

12. Την  Εγκύκλιο  6/17-04-2013 (αριθμ.  πρωτ.  15400)  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του
Υπουργείου Εσωτερικών «οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του
ν.3669/2008,  μελετών και  υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας  των Περιφερειών.» Σύμφωνα με την
οποία σε κάθε περίπτωση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου του ν.3669/2008, μελέτης και υπηρεσίας του
ν.3316/2005 απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση,
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πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός).
13. Την υπ’ αρ.  18/2019 απόφαση (ΑΔΑ:64Κ67ΛΛ-17Ε) 2ης/23-12-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή των αιτήσεων στήριξης των πράξεων:
 με  κωδ.  ΟΠΣΑΑ  0016050846  και  τίτλο  «Έργα  Εξοικονόμησης  Νερού  και  Ενέργειας  στο  Δίκτυο

Άρδευσης  του  Τ.Ο.Ε.Β.  Αραπίτσης  Ναούσης» συνολικού  προϋπολογισμού  (συνολικής  δημόσιας
δαπάνης) 2.143.040,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και

 με  κωδ.  ΟΠΣΑΑ 0016050648  και  τίτλο  «Έργα  Εξοικονόμησης  Νερού  στο  Δίκτυο  Άρδευσης  του
Τ.Ο.Ε.Β.  Αγροκτήματος  Ναούσης» συνολικού  προϋπολογισμού  (συνολικής  δημόσιας  δαπάνης)
621.653,12 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

14. Το με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΜ/627569/447524/6746/840/02-12-2019 έγγραφο της ΕΦΑ
Ημαθίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του υποέργου 3 της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του
υποέργου 1 «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές
Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» και το από 23-12-2019 έγγραφο
μας για την διόρθωση του προϋπολογισμού της Πράξης λόγω διόρθωσης του προϋπολογισμού του υποέργου
«Επίβλεψη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας» 

15. Το με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΜ/627551/447513/6745/841/02-12-2019 έγγραφο της ΕΦΑ
Ημαθίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο του
υποέργου  1  «Κατασκευή  Κλειστού  Δικτύου  Άρδευσης  στην  Περιοχή  Στύλος-Καμάρα  του  Αγροκτήματος
Νάουσας» και  το  από 23-12-2019 έγγραφο μας για την διόρθωση του προϋπολογισμού της Πράξης  λόγω
διόρθωσης του προϋπολογισμού του υποέργου «Επίβλεψη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας»

16. Την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 1604/13-3-20 απόφασης (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ)   Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ με την οποία εντάχθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ αυτής, στο Πρόγραμμα Αγροτική
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 και οι παρακάτω πράξεις: 

 με  κωδ.  ΟΠΣΑΑ  0016050846  και  τίτλο  «Έργα  Εξοικονόμησης  Νερού  και  Ενέργειας  στο  Δίκτυο
Άρδευσης  του  Τ.Ο.Ε.Β.  Αραπίτσης  Ναούσης» συνολικού  προϋπολογισμού  (συνολικής  δημόσιας
δαπάνης) 2.158.698,70 € και

 με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016050648 και τίτλο «Έργα Εξοικονόμησης Νερού στο Δίκτυο Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β.
Αγροκτήματος Ναούσης» συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 627.435,93 €.  

Και επειδή 
η  Υπηρεσία  μας  προτίθεται  να  δημοπρατήσει  τα  παρακάτω  έργα  τα  οποία  έχουν  ενταχθεί  στη  Δράση  4.3.1
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020:

Ι.  Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης Ναούσης,
με  κωδικό  ΟΠΣΑΑ 0016050846  και  συνολικού  προϋπολογισμού  (συνολικής  δημόσιας  δαπάνης)
2.158.698,70 €.
Στο οποίο περιλαμβάνεται  το 1ο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε
τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και
Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» προϋπολογισμού 1.524.917,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΙΙ. Έργα Εξοικονόμησης Νερού στο Δίκτυο Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης» , με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0016050648 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 627.435,93€.
Στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  1ο υποέργο  με  τίτλο  «Κατασκευή  κλειστού  δικτύου  άρδευσης  στην
περιοχή  Στύλος  –  Καμάρα  του  Αγροκτήματος  Νάουσας» προϋπολογισμού 597.558,03€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

η διαδικασία ανάθεσης να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  Ν. 4412/2016 όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας  έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ 2014-2020
.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Προϋπολογισμός 

Πρόταση της
ΥΤΕ ΠΕ

Ημαθίας για
τον τρόπο

δημοπράτηση
ς

ΣΤΑΔΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ 

2014-2020

1

«Κατασκευή  νέου  κλειστού
δικτύου  άρδευσης  σε
τμήματα των Αγροκτημάτων
Χαρίεσσας  (περιοχές
Πλατάνι  -  Ξηρό  Αγώγι  -
Ζωοδόχος  Πηγή)  και
Μονοσπίτων  (περιοχή
Τσαλί Α)»

1.524.917,81€
Ανοικτή

Διαδικασία
Σύνταξη

διακήρυξης  
0016050846

2

«Κατασκευή  κλειστού
δικτύου  άρδευσης  στην
περιοχή  Στύλος  –  Καμάρα
του  Αγροκτήματος
Νάουσας»

597.558,03 €
Ανοικτή

Διαδικασία
Σύνταξη

διακήρυξης  
0016050648

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:

Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Για  τον τρόπο δημοπράτησης η ψήφος μας δεν έχει να κάνει με  την αναγκαιότητα των

έργων.  Η τοποθέτησή μας με λευκό έχει να κάνει  με την άποψή μας ότι η επιλογή του
τρόπου δημοπράτησης με βάση και τη νομοθεσία είναι ευθύνη της διοίκησης και σε καμιά
περίπτωση δεν κρίνεται  από αυτόν τον  τρόπο η  διασφάλιση της  υπηρέτησης  των λαϊκών
συμφερόντων για τα έργα που αφορά, ως προς την ποιότητα το κόστος και την ταχύτητα
κατασκευής τους.

Σε  ότι  αφορά το περιεχόμενο των δημοπρατούμενων έργων (έργα ΤΟΕΒ Νάουσας και
Αραπίτσας Νάουσας)  σημειώνουμε την συμφωνία μας για την αναγκαιότητά τους όπως
και  κατά τη συζήτησή για την ένταξή τους για χρηματοδότηση αφού θεωρούμε προφανής η
χρησιμότητα  της  εξοικονόμησης  του  νερού  και  της  βελτίωσης  της  οικολογικής  του
κατάστασης(μείωση  υπεράντλησης  των  υπόγειων  υδροφορέων,  αποφυγή  επιφανειακής
οικολογικής επιβάρυνσης κλπ) μέσω  της αντικατάστασης ανοιχτών δικτύων άρδευσης ιδίως
των χωμάτινων με κλειστά δίκτυα αγωγών. Έστω και αν ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων
καλύπτει μόνο μέρος των αναγκών.

Σημειώνουμε  όμως  παράλληλα  ότι  τα  αναγκαία  αυτά  έργα είναι  έργα  τα  οποία
συνδυάζονται  με  την  υποχρεωτική  καταμέτρηση (όρος  της  πρόσκλησης)  και
συνακόλουθα τη χρέωση του αρδευτικού νερού στους  αγρότες  χρήστες  με βάση τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το νερό και την 135275/17  απόφαση της εθνικής
επιτροπής υδάτων για την ανάκτηση του κόστους(περιβαλλοντικό, χρηματοοικονομικό, κόστος
πόρου).  Κάτι    που  σημαίνει  εκτίναξη  του  κόστους  στα  ύψη  που  ειδικά  για  τους
φτωχότερους  αγρότες  θα  γίνει  ακόμα  πιο  δυσβάσταχτο  και  θα  επιταχύνει  το  βίαιο
ξεκλήρισμα  τους.  Αφού  θα  λειτουργήσει  ως  ένα  επιπλέον  μέτρο  στο  πλαίσιο   και  της
συνολικότερης πολιτικής που διαχρονικά ασκείται  με βάση την  ΚΑΠ από τις κυβερνήσεις,
επιταχύνοντας την συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια.  Αυτή είναι σε
τελική ανάλυση η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  της γεωργίας που προωθείται και
μέσα από την πρόσκληση στην οποία υποβάλλεται και η συγκεκριμένη πρόταση.

Επίσης   ότι  τα  έργα  εντάσσονται  στα  εγκεκριμένα  σχέδια  διαχείρισης  λεκανών
απορροής ποταμών όπου προτάσσονται έργα και δράσεις ελέγχου της ζήτησης του νερού,
με  καθορισμό  ακόμα  και  ανώτατων  ορίων  αρδευτικών  αναγκών  καλλιεργειών.  Ενώ  τα
αναγκαία  μέτρα  μεγιστοποίησης  της  προσφοράς  όπως   εμπλουτισμού  των  υπόγειων
κυρίως  υδροφορέων αλλά των επιφανειακών ταμιευτήρων με έργα ορεινής υδρονομίας,
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ταμιευτήρες ανάσχεσης, επιλογή θέσεων κατάκλυσης κ.ά. ,  αυτά  δηλ. που επιπλέον θα
μπορούσαν κατά περίπτωση να ενισχύουν και την αντιπλημμυρική θωράκιση, είναι πάρεργα
και  μόνο  ως συμπληρωματικά  αντιμετωπίζονται  στην  πρόσκληση.  Και   βέβαια  στην
πράξη δεν είδαμε και δεν θα δούμε μάλλον και στο μέλλον  τέτοια έργα να προτείνονται για
ένταξη στην περιοχή μας, έστω και συμπληρωματικά.΄ 

Τέλος ειδικά επίσης στην περίπτωση της Αραπίτσας για τον  «ενεργειακό συμψηφισμό»
της  καταναλισκόμενης  ενέργειας  των  αντλιοστασίων  προκρίνονται  τα  φ/β  (χωρίς  καν  να
προκύπτει ότι η εγκατάστασή τους δεν θα γίνει σε γεωργική γη-γη υψηλής παραγωγικότητας).
Την  ίδια στιγμή που υδάτινο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
και σε αυτή την κατεύθυνση ανάκτησης ενέργειας (και ανεπαρκώς αξιοποιείται),  ακόμα και
συνδυαστικά και με τα μέτρα εμπλουτισμού που ήδη αναφέραμε, με δημόσια έργα.

Και τέλος υπογραμμίζουμε και πάλι την αναγκαιότητα ο λαός και οι βιοπαλαιστές αγρότες να
βάλουν στο στόχαστρο του αγώνα τους την εμπορευματοποίηση του νερού.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ε)  την  εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

στ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκυκλίου  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει η διαδικασία ανάθεσης να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
Ν. 4412/2016 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας  έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ 2014-2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
 Προϋπολο-

γισμός 

Πρόταση της
ΥΤΕ ΠΕ

Ημαθίας για
τον τρόπο

δημοπράτησης

ΣΤΑΔΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΠΣΑΑ 

2014-2020

1

«Κατασκευή νέου κλειστού
δικτύου  άρδευσης  σε
τμήματα  των
Αγροκτημάτων  Χαρίεσσας
(περιοχές  Πλατάνι  -  Ξηρό
Αγώγι  -  Ζωοδόχος  Πηγή)
και  Μονοσπίτων  (περιοχή
Τσαλί Α)»

1.524.917,81€
Ανοικτή

Διαδικασία
Σύνταξη

διακήρυξης  
0016050846

2

«Κατασκευή  κλειστού
δικτύου  άρδευσης  στην
περιοχή Στύλος – Καμάρα
του  Αγροκτήματος
Νάουσας»

597.558,03 €
Ανοικτή

Διαδικασία
Σύνταξη

διακήρυξης  
0016050648

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
           

                                   

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας 
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Η Γραμματέας

Ελένη Μυρωνίδου
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