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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T.K.
ΡΙΖΑΡΙΟΥ»
Σήμερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22.215/2.10.2017 (Ορθή
επανάληψη 4.10.2017) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η
οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μάρκου Διονύσιος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

15

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Βερικούκης Χρήστος

16

Ρυσάφης Αντώνιος

5

Γιώγας Δημήτριος

17

Σαμλίδης Μιχαήλ

1

6

Δασκάλου Χρήστος

18

Σόντρας Ιωάννης

7

Δημητριάδης Βασίλειος

19

Ταπαζίδης Δημήτριος

8

Δίου Αναστάσιος

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Ζδρου Αικατερίνη

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Πέτκος Χρήστος

2

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

4

Ταμβίσκου Ευτυχία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας
κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
γ. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης
Ο

Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου

προσκλήθηκε

και παρίσταται

στη

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν
τα θέματα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 22.151/29.9.2017 εισήγηση
της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:
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«Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
με την με αριθ. πρωτ. 3881/25-07-2017 πρόσκλησή της και Κωδικό Πρόσκλησης στο
ΟΠΣΑΑ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_85 (1η) καλεί τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις
σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή
της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.
Περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι τα έργα που αφορούν σε επέκταση και
βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στόχοι:
2. Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη
μεταφορά ευπαθών προϊόντων
3. Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του
χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων
(πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.), η οποία θα συμβάλει
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο
αγροτικό εισόδημα.
2. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την
άσφαλτο - τσιμεντόστρωση.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του
ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης
σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που εκτός από την υποχρεωτική
τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου
περιοχή,

θα

προβλέπονται

στον

σχετικό

δημοτικό

σχεδιασμό,

ενώ

δεν

θα

περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν
θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και
αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1)
αγροτική οδό.
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση με
τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ριζαρίου». Αντικείμενο του έργου είναι
η ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Ριζαρίου».

3

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει
3.881/25.07.2017
Προγράμματος

την

υποβολή

πρότασης,

πρόσκλησης
Κεντρικής

της

στο

πλαίσιο

Διαχειριστικής

Μακεδονίας,

με

τίτλο

της

Αρχής

με

του

αριθ.

πρωτ.

Επιχειρησιακού

«Ασφαλτόστρωση

αγροτικής

οδοποιίας Τ.Κ. Ριζαρίου», προκειμένου να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 267/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασμα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 11.10.2017

Γεώργιος, Μάρκου Διονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος,
Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής
Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

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

-

Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Δ. Ταπαζίδη
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