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Αριθ.Αποφ. 454/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α)
Έγκριση υποβολής της Αίτησης Στήριξης της Πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΑΙΪΚΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΝΤΑΣΚΑ)», 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 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Β) Εξουσιοδότηση υπογραφής της Αίτησης Στήριξης» και
πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της προθεσμίας υποβολής της πρότασης, ήτοι 06/05/2022
και του γεγονότος ότι για την προετοιμασία του φακέλου στήριξης ενεπλάκησαν διάφορες υπηρεσίες
για αδειοδοτήσεις / σύμφωνες γνώμες (ενδεικτικά αναφέρεται η από 20.04.2022 απάντηση της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.).

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη
της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/125501/2310/03-05-2022 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/3012-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του
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Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την παρ. 2 του άρθρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ’, του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020) με την
οποία αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.38521/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1.ι.iv “Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,
την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή
δημόσιους υπαλλήλους”.
4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
5. Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την
εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την περιφερειακή περίοδο από 09-01-2022 έως 21-12-2023
6. Την υπ’ αριθμ.9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί ορισμού Πρόεδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει.
9. Την παρ. 2 του άρθρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ’, του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020) με την
οποία αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1.ι.iv“Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,
την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή
δημόσιους υπαλλήλους”.
10.Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
11.Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ’ αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12.Την υπ. αριθμ. 3252/99092/22-7-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3452 τευχ.Β/4-10-2017) των Υπουργών Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και καθορισμού των περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά
Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
13.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 330940/6575/26.10.2018 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω9Ε27Λ6-ΜΞΖ) Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ταξινόμησης - Κατηγοριοποίησης του εγγειοβελτιωτικού έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και
αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντασκά Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας».
14.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 118127/2871/21.05.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΑΧ7Λ6-ΩΞΘ) Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ανασυγκρότησης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα αναλάβει τη Διοίκηση, Λειτουργία
και Συντήρηση του εγγειοβελτιωτικού έργου «Λιμνοδεξαμενή και αρδευτικό δίκτυο στη θέση Ντασκά Δ.
Τριταίας Ν. Αχαΐας».
15.Τις διατάξεις του Καταστατικού λειτουργίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) της
λιμνοδεξαμενής Ντασκά.
16.Η με αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., για την υποβολή προτάσεων έργων
(πράξεων) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ).
17.Οι με αριθ. 6/2022 και 9/2022 Αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) της Λιμνοδεξαμενής
Ντασκά.
18.Το υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/117863_6434/20.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας.
Και ειδικότερα τα κάτωθι:
Α) Στοιχεία Πρόσκλησης
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Με την ανωτέρω σχετική (16) Πρόσκληση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καλεί τις Περιφέρειες να
υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του
Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.
Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή
κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.
Στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργων διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία.
Ως κύριος τομέας εστίασης για τη Δράση 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α (αύξηση της αποδοτικότητας της
χρήσης νερού από τη γεωργία). 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). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα δράση στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων όπως: ο εκσυγχρονισμός
των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών και η ανακαίνιση
και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της εξυπηρέτησης του στόχου για
αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία (5Α), σημαντικό ρόλο παίζει η καλύτερη διαχείριση της
απόληψης του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η
αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης – με απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώματα
- από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των
αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη
γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.
Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού καθώς και ο έλεγχος των εφαρμοζόμενων
μεθόδων άρδευσης, συμβάλλει έτσι στη μείωση των απολήψεων του νερού και συνεπώς στη βελτίωση της
αποδοτικότητας του νερού.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2,2 εκ. ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής
προτάσεων ορίζεται η 06/05/2022 και ώρα 23:59:59.
Β) Ενέργειες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) της λιμνοδεξαμενής Ντασκά (σχετ. 17)
Σε συνέχεια της παραπάνω Πρόσκλησης και σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της, η Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) της λιμνοδεξαμενής Ντασκά προέβη στη λήψη:
• της αριθ. 6/2022 Απόφασης για υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για κίνηση
διαδικασιών, λόγω αρμοδιότητας, υποβολής πρότασης επέκτασης του αρδευτικού δικτύου προς την περιοχή
«Μικρουλαίικα» και
• της αριθ. 9/2022 Απόφασης ανάθεσης των απαιτούμενων Μελετών (Υδραυλική, ΓεωργοοικονομοτεχνικήΓεωργική και Περιβαλλοντική).
Γ) Με το σχετ. (18) έγγραφό της η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ως εποπτεύουσα
υπηρεσία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) της λιμνοδεξαμενής Ντασκά, ενέκρινε τις προηγούμενες
Αποφάσεις με αριθ. 6/2022 και 9/2022, καθώς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι όροι του καταστατικού
λειτουργίας της.
Περαιτέρω, στο έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος και η θεώρηση των μελετών για την
υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς
και η υποβολή της Αίτησης στήριξης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΑΑ, όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ), εμπίπτουν στις αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και ειδικότερα το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας.
Δ) Σύντομο ιστορικό του κατασκευασθέντος έργου (Λιμνοδεξαμενή και αρδευτικό δίκτυο στη θέση Ντασκά
Ερυμάνθειας Δ.Ε. Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου) και περιγραφή του προτεινόμενου έργου
Το έτος 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου και το έτος 2014 η κατασκευή του
ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενή) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα έργα σχεδιάστηκαν και αδειοδοτήθηκαν
για την άρδευση συνολικής, μικτής αγροτικής έκτασης (περίμετρος έργου) 1.954 στρεμμάτων. Στην ανωτέρω
έκταση θεωρήθηκαν ως άγονα, μη αρδευόμενα, αγραναπαύσεις, δρόμοι, κτίσματα κλπ. σε ποσοστό 4,55%,
δηλαδή 89 στρέμματα. Η καθαρή γεωργική γη θεωρήθηκε στα 1.865 στρέμματα.
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Σήμερα, 8 έτη μετά την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου έργου είναι δυνατή η επανεκτίμηση
και αναθεώρηση των ανωτέρω ποσοτήτων, για τους εξής λόγους:
α. Επί συνόλου 1.954 στρεμμάτων μικτής αγροτικής έκτασης (περίμετρος του έργου) το ποσοστό μη
καλλιεργούμενης γης, άγονης, δρόμων, κτισμάτων κλπ. ανέρχεται σε τουλάχιστον 25%, δηλαδή σε 480-500
στρέμματα.
β. Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις, αναμένεται τα επόμενα έτη η αναδιάρθρωση του αρχικού σχεδίου
γεωργικής ανάπτυξης, με στροφή σε καλλιέργειες λιγότερο υδροβόρες και περισσότερο παραγωγικές
οικονομικά. Έτσι αναμένεται η μείωση της καλλιέργειας καλαμποκιού και κτηνοτροφικών φυτών και η
εφαρμογή στάγδην άρδευσης για καλλιέργεια δένδρων, κηπευτικών, ελαιώνων κλπ.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, εκτιμάται ότι η ποσότητα του νερού που απαιτείται σήμερα, για την
άρδευση της αγροτικής περιοχής εντός της περιμέτρου του έργου, είναι τουλάχιστον 25% μικρότερη από την
εκτιμώμενη στις μελέτες. Η ποσότητα αυτή σήμερα, είτε παραμένει ανεκμετάλλευτη είτε υπερκαταναλώνεται
από τους παραγωγούς.
Επομένως, είναι δυνατή η επέκταση της περιμέτρου του έργου (μικτή αρδευόμενη έκταση) κατά τουλάχιστον
500 στρέμματα, χωρίς να δημιουργηθεί ούτε έλλειψη νερού στους παραγωγούς που ποτίζουν σήμερα, ούτε
άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
Πλέον κατάλληλη περιοχή για την επέκταση του δικτύου θεωρείται η αγροτική περιοχή των Μικρουλαίικων.
Βρίσκεται πολύ κοντά σε αγωγούς του υφισταμένου δικτύου άρδευσης και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ώστε να
εξυπηρετούνται οι αρδευτικές ανάγκες της προτεινόμενης περιοχής από το δίκτυο βαρυτικά, δηλ. χωρίς
άντληση, όπως ακριβώς σχεδιάστηκε να λειτουργεί το κατασκευασθέν έργο. Επιπλέον, για την άρδευση της εν
λόγω περιοχής απαιτούνται μόνο απλές επεκτάσεις κεντρικών ή δευτερευόντων κλάδων, χαμηλής δαπάνης.
Σημειώνεται ότι η επέκταση του δικτύου στην περιοχή των Μικρουλαίικων, συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό
του υφισταμένου συστήματος άρδευσης, η οποία σήμερα πραγματοποιείται με χωμάτινες διώρυγες και
πρόχειρες υδροληψίες με αποτέλεσμα την πλημμελή άρδευση μικρής έκτασης και την σπατάλη νερού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου αποτελεί η εξασφάλιση
της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας του ήδη κατασκευασθέντος έργου.
Συνοψίζοντας, η πρόταση στο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με τίτλο
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΙΪΚΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
(ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΝΤΑΣΚΑ)» αφορά στο έργο εκσυγχρονισμού του συστήματος άρδευσης της γεωργικής περιοχής
«Μικρουλαίϊκα» του Δήμου Ερυμάνθου με ένταξή του στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο που τροφοδοτείται
από τον Ταμιευτήρα Ερυμάνθειας (Ντασκά). Πρόκειται δηλαδή για εκσυγχρονισμό του συστήματος άρδευσης
Μικρουλαίϊκων μέσω επέκτασης του υφισταμένου αρδευτικού δικτύου (Ταμιευτήρα Ντασκά) ώστε να
περιλάβει και την ανωτέρω αγροτική περιοχή. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει μικρές βελτιώσεις του
υφιστάμενου δικτύου με αντικατάσταση κεντρικού παροχόμετρου και προσθήκη περιοριστών παροχής στα
υδροστόμια.
Μετά την επέκταση του υφισταμένου δικτύου, η συνολική αρδευόμενη έκταση (μικτή) θα ανέλθει από 1.954
στρέμματα στα 2.500 στρέμματα, η δε καθαρή γεωργική γη στα 2.250 στρέμματα. Πηγή υδροληψίας του
δικτύου αποτελεί ο υφιστάμενος ταμιευτήρας Ερυμάνθειας (Ντασκά).
Παρακαλούμε για τη συζήτηση εκτός ημερησίας, καθότι η προθεσμία υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης
λήγει στις 6/05/2022 για:
1. Την έγκριση της υποβολής πρότασης της Πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΑΙΪΚΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΝΤΑΣΚΑ)», 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
4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020.
2. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Αίτησης και κάθε άλλου σχετικού με την
υποβολή πρότασης εγγράφου ως νομίμου εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την
αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., για την υποβολή προτάσεων έργων
(πράξεων) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ).
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη –
Υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για
παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Το ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών της Π.Δ.Ε. σχετικά με τον προϋπολογισμό της εν θέματι πρότασης, ήτοι 522.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΙΪΚΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΝΤΑΣΚΑ)», 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 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

(ΠΑΑ) 2014-2020, με

προϋπολογισμό

522.000,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Αίτησης και κάθε άλλου
σχετικού με την υποβολή πρότασης εγγράφου ως νομίμου εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., για την
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική

Σελίδα 7 από 7

