ΑΔΑ: 6ΡΨΘ7Λ6-193
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
26441 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Σ.Κολόμβα – Χάιδας Α.
Τηλέφωνο :2613613521-522
FAX : 2613613523
Email: regiodev@pde.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Σχετ.:

Πάτρα, 14 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ: 140611/662
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 306/13-05-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 140223/2062/09-05-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 306/13-05-2019 αποφαση της επιτροπης
αναπτυξιακης και κοινωνικης πολιτικης περιφερειακου συμβουλιου δυτικης ελλαδας
με θεμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση
Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β’ Πύργου», ενδεικτικού προϋπολογισμού
2.169.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας
και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Χάιδας Αλέξανδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 10/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ.
100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017
(ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ. 144368/680/13-5-2019 (ορθή επανάληψη)
πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 75830/993/2003-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου –Μαρτζάκλη Γεωργία- Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
8. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 306/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 3 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β’ Πύργου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.169.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014 – 2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,
Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»,
δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 140223/2062/09-05-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας, κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει επί
λέξει:
Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η προτεινόμενη επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού
έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με
υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης και την
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο (2) Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Σταθμών επί
γηπέδου ισχύος 400 kWp έκαστος, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του
ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Net metering.
Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου στη Π.Ε. Ηλείας αποτελείται
από υπόγειο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο και υδροληψίες (βάνες) που μεταφέρουν
νερό μέσω της Κύριας Διώρυγας Αλφειού, η οποία τροφοδοτείται από το φράγμα
Υδροληψίας του Αλφειού, στα αγροτεμάχια της περιοχής δικαιοδοσίας του για την
άρδευσή τους κατά την αρδευτική περίοδο.
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις μελέτες που έχει καταθέσει ο B’ TOEB Πύργου στην υπηρεσία μας:
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Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών
υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης.

με

υδρομετρητή

και

κεντρικών

Η εγκατάσταση ηλεκτρονικής υδροληψίας θα μπορούσε να αποφέρει εκτός από την
αναμενόμενη μείωση στην κατανάλωση του αρδευτικού νερού, και μια σειρά άλλων
πλεονεκτημάτων όπως:
Προείσπραξη των χρημάτων που αναλογούν στον όγκο νερού που καταναλώνει ο
παραγωγός με αποτέλεσμα ο ΤΟΕΒ να λύνει το πρόβλημα ρευστότητας.
Γίνεται σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων γιατί μειώνονται οι σπατάλες του
νερού, επειδή ο παραγωγός γνωρίζει ότι για κάθε κυβικό νερού που «χάνεται»,
ταυτόχρονα «χάνονται» και τα αντίστοιχα ευρώ από τον προϋπολογισμό του.
Γίνεται καταγραφή του όγκου του νερού που καταναλώνεται σε κάθε άρδευση αλλά
και στο σύνολο της αρδευτικής περιόδου.
Μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων.
Μειώνονται οι φθορές των αντλητικών συγκροτημάτων και οι δυσάρεστες επιπτώσεις
αυτών κατά την αιχμή των μέγιστων αναγκών των καλλιεργειών σε νερό.
Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι για τη συντήρηση και αναβάθμιση του
αρδευτικού δικτύου.
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο (2) Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Σταθμών επί
γηπέδου ισχύος 400 kWp έκαστος, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του
ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Net metering.
Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής άρδευσης
αλλά και της ισχύος των αντλιών που απαιτούνται εμφανίζουν και υψηλές
καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα η μέση κατανάλωση για τα
τελευταία τρία έτη ανέρχεται στα 4.146.575 KWh/έτος, ήτοι 402.500,00 ευρώ
περίπου. Πέρα από το κόστος υδροδότησης το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα των
εγκαταστάσεων είναι αυξημένο δεδομένο του γεγονότος ότι κατά την παραγωγή
αυτής της ενέργειας εκλύονται στην ατμόσφαιρα 2.564 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).
Για τους παραπάνω λόγους, τη μείωση του κόστος άρδευσης αλλά και την φιλικότερη
προς το περιβάλλον λειτουργία των αντλιοστασίων προτείνεται η τοποθέτηση 2
φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 400 KW o καθένας με σκοπό τον συμψηφισμό των
καταναλώσεων των αντλιοστασίων με την παραγωγή από φωτοβολταϊκά που μειώνει
το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα μιας και είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Επειδή για την προτεινόμενη επένδυση θα μπορούσε να υποβληθεί αίτηση στήριξης
στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1184/12-03-2019 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 7ΧΣ27Λ6-ΑΥ6)
για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,
στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
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εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
Εισηγούμεθα
Α) Την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση
Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β’ Πύργου», ενδεικτικού προϋπολογισμού
2.169.000,00€ με ΦΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο
Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη
για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων»
Β) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της αίτησης υποβολής
πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», καθώς και για την υπογραφή κάθε σχετικής πράξης
συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης.

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση
Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β’ Πύργου», ενδεικτικού προϋπολογισμού
2.169.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της αίτησης υποβολής
πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές
εγγείων βελτιώσεων», καθώς και για την υπογραφή κάθε σχετικής πράξης
συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης.
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ΑΔΑ: 6ΡΨΘ7Λ6-193

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ–ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος
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