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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14ης/ 28-11-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο:

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013», στο Μέτρο με κωδικό 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό» του Άξονα Προτεραιότητας 3, στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.:
19534/2-10-2014 για την χρηματοδότηση του έργου: «Η/Μ αρδευτικά έργα Δήμου
Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15761/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Γιάνναρος Γεώργιος
22. Αράπης Χρήστος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Σκαρκάλης Χρήστος
26. Σουλιώτης Θεόδωρος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) και
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και η Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 5ο:

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013», στο Μέτρο με κωδικό 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό» του Άξονα Προτεραιότητας 3, στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.:
19534/2-10-2014 για την χρηματοδότηση του έργου: «Η/Μ αρδευτικά έργα Δήμου
Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζώκα
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 20072013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υπ’ αριθμ. 19534/02-10-2014
πρόσκλησή της προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων (φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού) για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Μέτρων 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Άξονα Προτεραιότητας 3:
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Π.Α.Α.
2007-2013.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή) που διατίθεται συνολικά για τη
χρηματοδότηση των πράξεων με την ανωτέρω πρόσκληση για το μέτρο 321 είναι 30.000.000 ευρώ
(τριάντα εκατομμύρια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις (δημόσια έργα) του
Μέτρου 321: α) Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών, β) Βελτίωση
– εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, γ) μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δ)
Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων, ε) έργα
αντιδιαβρωτικής προστασίας, στ) χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης.
Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η υλοποίηση του έργου: «Η/Μ αρδευτικά έργα Δ. Αγιάς», που
αφορά στην κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγών άρδευσης στην παλιά κοίτη του Πηνειού Ποταμού,
από υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών
των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή.
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας την υποβολή πρότασης στο Μέτρο
321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Άξονα Προτεραιότητας 3
του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» για την χρηματοδότηση του έργου:
«Η/Μ αρδευτικά έργα Δ. Αγιάς», προϋπολογισμού 615.000,00€ με το ΦΠΑ».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Τα έργα άρδευσης είναι έργα υποδομής που μόνιμα
διεκδικούμε και τα θέλουμε. Τα ψηφίζουμε όλα με μια υποσημείωση ότι, αντιμετωπίζονται αυτά τα
ζητήματα κατακερματισμένα χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Δηλαδή το αρδευτικό
ζήτημα δεν πρέπει να είναι ξεκομμένο ούτε από την εκτροπή του Αχελώου, ούτε από την ολοκλήρωση
της Κάρλας και τον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε με το φράγμα “Μπελμά”. Θα ‘πρεπε να υπάρχει μια
συνολικότερη αντιμετώπιση και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Κεντρική Διοίκηση. Καλώς
κάνουν και γίνονται. Αντιμετωπίζουν όμως αποσπασματικά το θέμα της άρδευσης, χωρίς κεντρικό
σχεδιασμό και είναι αποτέλεσμα αυτού του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι πραγματικά έργα υποδομής που αφορούν και
διευκολύνουν τον αγροτικό πληθυσμό. Τα έργα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε, υπάρχει πρόβλημα
σ’ αυτό το σημείο και να φροντίζουμε να είναι λειτουργικά ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τους
αγρότες μας».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Η Θεσσαλία είναι από τις λίγες
περιοχές στην Ελλάδα που έχει πάρει ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδάτων. Σ’ αυτή εντάσσονται
τα έργα του Αχελώου, το φράγμα της Μεσοχώρας, αλλά κι άλλες δράσεις που θα προκύψουν στη
συνέχεια. Όλα αυτά τα έργα, που γίνονται, λαμβάνουν υπόψη τους αυτά που ανέφερε ο κ. Κασίδας.
Δηλαδή, ο αγωγός από τη “Γούρνα Οξιάς” μέχρι τα κτήματα της Καρίτσας ή ο αγωγός στο
“Γκούτζικο” στη Μελιβοία μπορούν πολύ εύκολα να κομπώσουν στο φράγμα “Μπελμά”, όταν αυτό
ολοκληρωθεί. Τα έργα για τα οποία σήμερα υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησή τους ανήκουν στα
πλαίσια μιας συνολικής αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο
μέλλον με το αρδευτικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., που σιγά - σιγά ιδιωτικοποιείται και αν αυτό θα
παρέχεται ως επιδοτούμενο και σε χαμηλή τιμή, κάτι που απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι αυτό
πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα επιφανειακά νερά της περιοχή μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ.171/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της
μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “ Η/Μ αρδευτικά έργα Δήμου Αγιάς ”»,
- την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
- τις παρατηρήσεις των δημοτικών Συμβούλων

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό» του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» για την χρηματοδότηση του έργου: «Η/Μ αρδευτικά έργα Δ. Αγιάς»,
προϋπολογισμού 615.000,00€ με το ΦΠΑ.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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