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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   πρακτικού 17ης /21-10-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο .- Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Κατασκευή δεξαμενών 
άρδευσης  και  εκσυγχρονισμός  δικτύου  άρδευσης  στις  ΤΚ 
Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  243/2011

Στην  Αγιά σήμερα  21/10/2011 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  17:00 π.μ.  στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  ύστερα  από  την  υπ’αριθμ.πρωτ.16497-
14/10/2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου,  επιδόθηκε στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την υπαριθμ. 
234/2011 απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  αναφορικά  με  την  αναβολή  και 
μετάθεση της 16ης–20/10/2011 συνεδρίασης κατά μια ημέρα λόγω της Πανελλαδικής 
Απεργίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κλπ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργυρούλης Ιωάννης 2. Γιαννουλέα Χριστίνα
3. Καλαγιάς Γρηγόριος 4. Καψάλης Βασίλειος
5. Λέτσιος Βασίλειος 6. Μαρούδας Ρίζος
7. Μαυρογιάννης Αντώνιος 8. Μπάτσικας Βασίλειος
9. Μπελιάς Αντώνιος 10. Ξαφάρας Χρήστος
11. Σιμούλης Θωμάς 12. Σμυρλής Βασίλειος
13. Σουλιώτης Θεόδωρος 14. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος 16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 10. Τσαγκάλης Αντώνιος
11. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κληθήκαν νόμιμα.
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος  κος  Γκουντάρας 
Αντώνης.

Στη συνεδρίαση δεν  προσήλθαν αν  και  κλήθηκαν  σύμφωνα με  την παρ.8  του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμητρας και 
Σκλήθρου, κ.κ. Πλατής Βασίλειος και Πραντζίδης Δημήτριος, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κ. 
Πατσιαβούδης Στέργιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου κ. 
Πατσαβούρας Ιωάννης.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος  Μπουρνάκας 
Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε 
σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Επίσης  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου,  τη συζήτηση 
των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα  1ο ΕΗΔ: «Έγκριση  εγκατάστασης  αυτόματου  μετεωρολογικού  σταθμού  στο  
Λύκειο Αγιάς».
Θέμα  2ο ΕΗΔ: «Ορισμός  μελών  στην  επιτροπή   κατάσχεσης  και  πώλησης  ζώων  
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Συζήτηση  σχετικά  με  πρόταση  υπεραστικού  ΚΤΕΛ Λάρισας  για  τη  
μεταφορά μαθητών.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με την  
εργασιακή εφεδρεία.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων αποχώρησε από την αίθουσα, για 
προσωπικούς  λόγους,  ο  δημοτικός  σύμβουλους  της  δημοτικής  παράταξης  της 
πλειοψηφίας κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 5ο .- Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Κατασκευή δεξαμενών 
άρδευσης  και  εκσυγχρονισμός  δικτύου  άρδευσης  στις  ΤΚ 
Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  243/2011
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο  στο 

Δήμαρχο κ.  Αντώνη Γκουντάρα που έθεσε  υπόψη του Δημοτικού  Συμβουλίου  τα 
εξής:

«Η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το  
υπ αριθμ. 7800/20-07-2011 έγγραφό της προβαίνει  στην ενημέρωση των δυνητικών  
τελικών  δικαιούχων  για  την  υποβολή  προτάσεων  έργων  για  χρηματοδότηση  στο  
Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  (ΠΑΑ)  2007-2013  του  άξονα  3  
«Ποιότητα  ζωής  στις  αγροτικές  περιοχές  και  διαφοροποίηση  της  αγροτικής  
οικονομίας» στα μέτρα 313, 321, 322, 323. 

Ο  συνολικός  διαθέσιμος  προϋπολογισμός  (εθνική  +  κοινοτική  συμμετοχή)  που  
διατίθεται συνολικά για την χρηματοδότηση  των  πράξεων με την παρούσα επιστολή  
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είναι 100.000.000,00 ΕΥΡΩ (εκατό εκατομμύρια ευρώ)  και  αφορά και τα 4 Μέτρα  
(313,321,322,323), ενώ η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011. 

Μερικές από τις κατηγορίες πράξεων του μέτρο 321 είναι:
Ταμίευση  και  αξιοποίηση  για  γεωργική  χρήση  επιφανειακών  απορροών  (μικρά  

φράγματα,  λιμνοδεξαμενές,  εμπλουτισμός  υπόγειων  υδροφορέων,  ομβροδεξαμενές  
κ.α.), Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και  
κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος και το συνολικό επιλέξιμο  
κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Στις  άμεσες  προοπτικές  του  Δήμου  είναι  η  υλοποίηση  του  έργου  «Κατασκευή 
δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας  
και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς» για το οποίο επιθυμούμε να υποβάλλουμε πρόταση. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι  την υποβολή πρότασης στο μέτρο 321 του  
άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής  
οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 2013  
για  την  χρηματοδότηση  του  έργου  «Κατασκευή  δεξαμενών  άρδευσης  και  
εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου  
Αγιάς».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 το υπ’ αριθμ. 7800/20-07-2011 έγγραφο της  Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του 

Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  (ΠΑΑ)  2007-2013  του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 την υπαριθμ.242/2011 απόφασή του αναφορικά με : Έγκριση της μελέτης και των 
τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  «Κατασκευή  δεξαμενών  άρδευσης  και 
εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις Τ.Κ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του 
Δήμου Αγιάς» και

 τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργο «Κατασκευή 
δεξαμενών  άρδευσης  και  εκσυγχρονισμός  δικτύου  άρδευσης  στις  ΤΚ 
Σωτηρίτσας  και  Μελιβοίας  του  Δήμου  Αγιάς»  στο  μέτρο  321  του  άξονα  3 
«Ποιότητα  ζωής  στις  αγροτικές  περιοχές  και  διαφοροποίηση  της  αγροτικής 
οικονομίας»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-
2013. 

Για  το  έργο  έχει  συνταχθεί  μελέτη  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου 
Λαρισαίων,  τμήμα  ΤΥΔΚ,  προϋπολογισμού  268.140,00€  με  το  ΦΠΑ,  που  έχει 
εγκριθεί με την υπαριθμ.242/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 243/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος


