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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό 20/2018  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την   29-10-2018, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  14.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια  Κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.
22832/29-10-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου  Δ.Σ.  κ.  Κοσμά  Κορωναίου,  η  οποία
δημοσιεύτηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους
δημοτικούς  συμβούλους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  4   του  Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. 

      ΘΕΜΑ:  «Υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  και  χρηματοδότηση του έργου:
«ΥΔΡΕΥΣΗ  ΛΟΥΡΟΥ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  ΣΚΑΛΑΣ»  στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 : << ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD)-LEADER  >>  ΠΑΑ  2014-
2020».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33 δημοτικών
συμβούλων  ήταν:
                            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Σαραμπασίνας   Παύλος       15.Κατσαούνος Θεόδωρος          1.Συγκούνας Ευάγγελος
2.Ντίτσος Γεράσιμος               16.Παππάς Δημήτριος                2.Αυδίκος Δημήτριος
3.Κατσιπανέλης Δημήτριος      17.Τσούτσης Χρήστος                3.Βαρτελάτου Στυλιανή
4.Γιαννουλάτος Ευάγγελος     18.Φαρμάκης Κωνσταντίνος        4.Καζάκου Παρθενία 
5.Κορωναίος Κοσμάς              19.Βαρέλας Χρήστος                  5.Παπαδιώτης Γεώργιος
6.Κώτσης Δημήτριος              20.Κλάπας Μιλτιάδης–Ηλίας        
7.Αναγνώστου Νικόλαος         21.Κωστούλας Βασίλειος            
8.Ματέρης Κωνσταντίνος       22.Τσόγκα Ελένη                   
9.Κακιούζης Χαράλαμπος        23.Αμάραντος Σταύρος                                
10.Νέσσερης Χρήστος             24.Σπυράκος Ιωσήφ          
11.Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ 25.Ροπόκης Ευάγγελος                            
12.Πανταζής Νικόλαος            26.Νίτσας Γεώργιος
13.Πιπιλίδης  Λάζαρος             27.Καλλίνικος Διονύσιος
14.Φραγκούλης Γεώργιος        28.Κατέρης Κωνσταντίνος             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος  Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :               1ο                     

Αριθ. Απόφασης :             522/2018
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έκανε  γνωστό  στο  σώμα  ότι  με  την  αριθμ.  521/2018 απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  κατεπείγον  {διότι  η  ηλεκτρονική
προθεσμία υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα (CLLD)-LEADER, λήγει την Τετάρτη
31/10/2018 και έως τότε δεν έχει προγραμματιστεί άλλο Δημοτικό Συμβούλιο}.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  την εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ.  Χατζηγιάννης), που έχει ως
εξής:
<<Με την αριθ. πρωτ.: 87/03-05-2018 πρόσκληση η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΙΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) καλεί  τους
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προς ένταξη και
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 <<ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(CLLD)-LEADER>>.
Η  ηλεκτρονική  προθεσμία  υποβολής  της  πρότασης  λήγει  την  31-10-2018  και  ως  εκ
τούτου κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη σχετικής απόφασης από το ΔΣ που δικαιολογεί
το κατ επείγον.  
Η μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου " ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ  ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ  ΣΚΑΛΑΣ  "
του  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και  κατασκευάζεται  προκειμένου να ενισχύσει  το ΤΚ Λούρου
που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα  ύδρευσης  λόγο των υψηλών καταναλώσεων που
παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες στο  δίκτυο του Συνδέσμου Ύδρευσης.   Ήδη
το έργο  ύδρευσης  από τις  πηγές  Άγιου Γεωργίου  έχει  υπερβεί τα 40  χρόνια  από την
εποχή  που  έχει  γίνει   η  μελέτη  και  τόσο   η  αύξηση   πληθυσμού  ειδικά  κατά   τους
θερινούς  μήνες ( λόγω της  τουριστικής  ανάπτυξης)  αλλά  και  η αύξηση  του βιοτικού
επιπέδου ( που σημαίνει  αύξηση  της ημερήσιας κατά  κεφαλή  κατανάλωσης) έχουν  σαν
αποτέλεσμα    την  προβληματική   λειτουργία  του  δικτύου    σε   περιόδους  μεγάλης
κατανάλωσης.  Το  έργο  παράλληλα   θα  συμβάλει  στην  ομαλή  υδροδότηση   και  των
υπολοίπων  οικισμών που υδρεύονται από τον σύνδεσμο ύδρευσης  δεδομένου ότι κατά
το διάστημα αιχμής το ΔΔ Λούρου δεν θα υδροδοτείται καθόλου από τον σύνδεσμο. 
Σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα για την υποβολή της πρότασης απαιτείται:
1. Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων
αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης
στήριξης (π.χ. σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου).
2. Επειδή η πρόταση δεν έχει περιληφθεί με ακριβές τίτλο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
του  Δήμου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  προτεινόμενη  παρέμβαση,  απαιτείται
απόφαση/δέσμευση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  ένταξη  της  πράξης  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε
1. Την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000 Ευρώ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  στο  ΜΕΤΡΟ  19  :  <<ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER>> ΠΑΑ 2014-2020 στην ΔΡΑΣΗ
19.2.4:<<ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ>>.
2. Τη λήψη απόφασης/δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη της πράξης
με τον ακριβή τίτλο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας.
3. Να εξουσιοδοτεί ο Δήμαρχος Πρέβεζας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
ώστε ο Δήμος μας να υποβάλει πρόταση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  στο  ΜΕΤΡΟ  19  :  <<ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER>> ΠΑΑ 2014-2020>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.
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ΡΟΠΟΚΗΣ: Επειδή είναι μείζονος σημασίας το έργο για όλη την Κοινωνία και τον Δήμο
(εμπλέκονται  Φορείς  ,  Περιφέρεια,  Δ.Ε.Υ.Α.Π,  Δήμος)  θα  προτιμούσα  να  γίνει  τακτική
συνεδρίαση στην οποία να γίνει ενημέρωση με προτάσεις επί του συγκεκριμένου έργου.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,λέω ΝΑΙ σε αυτό το θέμα.   

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας,
 την  αριθ.  πρωτ.:  87/03-05-2018 πρόσκληση  με  την  οποία  η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΙΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ
ΑΕ ΟΤΑ) καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων
(πράξεων)  προς  ένταξη  και  χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος
αγροτικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2014-2020  στο  ΜΕΤΡΟ  19  <<ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER>> ,

 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95  &  96   του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),

 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄7.06.2010),

 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   

1. Την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ
ΛΟΥΡΟΥ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  ΣΚΑΛΑΣ»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  250.000,00  ευρώ στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 :
<<ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD)-
LEADER>>  ΠΑΑ  2014-2020  στην  ΔΡΑΣΗ  19.2.4:<<ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ>>.

2. Δεσμεύεται  να  εγκρίνει  την  ένταξη  της  πράξης  με  τον  ακριβή  τίτλο  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη,  όπως προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο Δήμος μας να υποβάλει πρόταση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 : <<ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD)-LEADER>>  ΠΑΑ
2014-2020>>.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
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