ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 15/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7467/09-11-18 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 )
1. Καρατέγος Μιχάλης
2. Τσεργάς Κων/νος
3. Έξαρχος Γεώργιος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος
5. Νταφούλης Κων/νος
6. Αργυρίου Ιωάννης
7. Βλάγκας Ιωάννης
8. Ζησάκη Ξανθή
9. Τσάτσαρης Χρήστος
10. Διψάνας Αχιλλεύς
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (7 )
1. Ντόντος Γεώργιος
2. Τσιαπλές Θωμάς
3. Κακαγιάννης Χρήστος
4. Μπίκας Χρήστος

11. Σαϊτης Αστέριος
12. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
13. Κυρίτσης Γεώργιος
14. Τζέκας Θωμάς
15. Τσέτσιλας Δημήτριος
16. Μανώλης Γεώργιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος
17. Καραναστάσης Αθανάσιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος
18. Ζάχος Βασίλειος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος
19. Νικολάου Γεώργιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος
20. Μαϊμάρης Δημήτριος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης
6. Πανάγου Ελευθερία
7.Τσούγιας Χρήστος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,
λόγω κωλύματος, τον οποίο αναπλήρωσε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 3852/2010, ο
δημοτικός σύμβουλος Σαΐτης Αστέριος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος, ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (12ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1 ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ’»
Αριθμός Απόφασης ( 187)
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

Στις 17 Οκτωβρίου 2018 και με αριθ. πρωτ. 2918, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ανήρτησε την
Πρόσκληση με κωδικό 4.3.1 / ΕΥΔΠ_89 (1η) για τη υποβολή προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού» στο Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» στη Δράση
4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» η οποία συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης».
Με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται –μεταξύ άλλων- οι Δήμοι για την υποβολή προτάσεων
έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του
παραπάνω Προγράμματος.
Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι
εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών
περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για
την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.
Βάσει της πρόσκλησης πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα 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.
Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υπομέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των
αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων
άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών υποδομών.
Στην παραπάνω πρόσκληση προτιθέμεθα να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» στον άξονα Προτεραιότητας 2:
«Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων
των τύπων της γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών
τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» με Περιοχή Εστίασης Α «Βελτίωση της
οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου
να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στη αγορά και η διαφοροποίηση της
γεωργίας»
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων αρχίζει από την 22/10/2018 (ημερομηνία έναρξης
υποβολής προτάσεων) έως την 21/12/2018 και ώρα 15.00 (ημερομηνία λήξης υποβολής
προτάσεων).
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη δήλωση θετικής για την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ με κωδικό 4.3.1/ΕΥΔΠ_89 (1 η) της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 20142020.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη δήλωση θετικής για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ με κωδικό 4.3.1/ΕΥΔΠ_89 (1η) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 187/2018
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρατέγος Δημ.

