
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΕΑΛΖ                                                           

ΓΖΚΟ ΒΔΙΒΔΛΣΟΤ  

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 9ηρ/15-3-2022 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Βειβεληνχ. 

 

 Αξηζ. απφθαζεο: 24/2022 

 

 

ΘΔΚΑ: 

«Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε 

Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ Βειβεληνχ» ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ)2014-2020 ζηελ Πξφζθιεζε κε θσδ. ΟΠΑΑ: 

4.3.4_2021_Δ.Τ.Δ.Π.Α.Α.   

   

ην Βειβεληφ, ζήκεξα, ηελ 15ε ηνπ κελφο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 11.00, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βειβεληνχ, 

ζπλήιζε ζε ηακηική δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε (ηειεδηάζθεςε), ιφγσ ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο απφ ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ,  χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. πξση. 809/11-3-

2022 πξφζθιεζε ηνπ  Πξνέδξνπ πνπ επηδφζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ 

Ν.3852/10. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ επηά (7) κέιε: 

 

             Παπόνηερ                                                        Απόνηερ 

1 ηεξγίνπ Μαλψιεο, Γήκαξρνο   

2 Αρίιιαο Γεψξγηνο, Αληηδήκαξρνο   

3 Θακθνχηεο Θσκάο, Αληηδήκαξρνο   

4 Θνπθφιε νθία, κέινο   

5 Δκκαλνπήι Γεκήηξηνο, κέινο   

6 Σζηηζηφθαο Νηθφιανο, κέινο   

7 Σέηνο Νηθφιανο, κέινο   

  

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ Διέλε Ενξδνβίιε, κφληκε ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

  

ηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο κε θσδηθφ ζην ΟΠΑΑ 4.3.4_2021_Δ.Τ.Δ.Π.Α.Α 

θαη ΑΓΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο ΠΑΑ ν Γήκνο 

Βειβεληνχ, σο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη πξφηαζε έξγσλ ή 

πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4, 

Τπνκέηξνπ 4.3, Γξάζεο: 4.3.4: «Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε αθνξά ζε δξάζεηο γηα ηε  βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ εππαζψλ 

πξντφλησλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο θαη αζθαινχο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο 

θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ 

παξάιιειε βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ (πξφζβαζε 

κεραλψλ, εχθνιε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο θιπ), ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ 

εηζφδεκα.    

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε κε ππνρξεσηηθή ηελ 
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αζθαιηφζηξσζε ή ηελ ηζηκεληφζηξσζε. ην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζε εξγαζηψλ βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ νδψλ, φπσο 

βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδψλ ή θαηαζθεπή κηθξψλ ηερληθψλ 

έξγσλ (νρεηνί απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ, ηνηρία αληηζηήξημεο θ.α.). 

Ο Γήκνο Βειβεληνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηαζπνξά ησλ αγξνηηθψλ ηνπ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

απηέο. 

Οη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αγξφηεο θαη ε νηθνλνκία ηνπ 

Γήκνπ ζηεξίδεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Σα αγξνηηθά 

πξντφληα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ξνδάθηλα  ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα εππαζή. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληαγσληζηηθφ ην πξντφλ απηφ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη 

γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. Ζ αζθαιηφζηξσζε ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ είλαη ε ιχζε γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ.   

Έρεη εθπνλεζεί κειέηε κε ηίηιν «Βεληίωζη Ππόζβαζηρ ζε Γεωπγικέρ 

Δκμεηαλλεύζειρ Γήμος Βελβενηού» κε αξηζκφ 2/2022  ε νπνία αθνξά ζε 

αζθαιηφζηξσζε αγξνηηθψλ δξφκσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 3.444,36κ., πξνυπνινγηζκνχ 

297.600,00 επξψ. Οη δξφκνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ έλα αζθαιηνζηξσκέλν αγξνηηθφ 

δίθηπν θαη  απεηθνλίδνληαη ζην απφζπαζκα δνξπθνξηθήο απεηθφληζεο (Google Earth) 

πνπ αθνινπζεί, φπνπ  εκθαίλνληαη ηα ππφ κειέηε νδηθά ηκήκαηα.  

 
Ζ κειέηε επηπέδνπ νξηζηηθήο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηερληθή πεξηγξαθή, 
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αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπλνπηηθή πξνκέηξεζε ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο θαη ζρέδηα 

φπσο γεληθή νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή ηππηθέο δηαηνκέο. 

Ζ πξφηαζε απηή εκπίπηεη ζηελ  πεξηνρή  εζηίαζεο ηνπ ΠΑΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2: 

«Δλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ εηδψλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ» θαη 

πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ΔΗΖΓΟΤΚΔΘΑ 

1. Σην αποδοσή  ησλ φξσλ ηεο ηεο πξφζθιεζεο κε θσδηθφ ζην ΟΠΑΑ 

4.3.4_2021_Δ.Τ.Δ.Π.Α.Α θαη ΑΓΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

2. Σην έγκπιζη ηεο κειέηεο 2/2022 κε ηίηιν «Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο 

Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ Βειβεληνχ» πξνυπνινγηζκνχ 297.600,00 επξψ ε νπνία αθνξά 

ζε αζθαιηφζηξσζε αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κήθνπο 3.444,36κ. 

3. Σην έγκπιζη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν : 

«Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ Βειβεληνχ» εθηηκψκελεο 

δαπάλεο 297.600,00 επξψ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4, Τπνκέηξνπ 4.3, Γξάζεο: 4.3.4: 

«Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020.   

4. Σην ένηαξη ηηρ ππάξηρ «Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο 

Γήκνπ Βειβεληνχ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.  

5. Σην εξοςζιοδόηηζη ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο θαη θάζε 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ εηζήγεζε αθνχ έζεζε ηηο απφςεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ζην ζπδεηνχκελν ζέκα,  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1.- Αποδέσεηαι ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο κε θσδηθφ ζην ΟΠΑΑ 4.3.4_2021_ 

Δ.Τ.Δ.Π.Α.Α θαη ΑΓΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

2.- Δγκπίνει ηελ κειέηε 2/2022 κε ηίηιν «Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο 

Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ Βειβεληνχ» πξνυπνινγηζκνχ 297.600,00 επξψ ε νπνία αθνξά 

ζε βειηίσζε κε αζθαιηφζηξσζε πθηζηάκελνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κήθνπο 

3.444,36κ. 

3.- Δγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν : «Βειηίσζε 

Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ Βειβεληνχ» εθηηκψκελεο δαπάλεο 

297.600,00 επξψ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4, Τπνκέηξνπ 4.3, Γξάζεο: 4.3.4: 

«Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020.   

4-. Δνηάζζει ηελ πξάμε «Βειηίσζε Πξφζβαζεο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Γήκνπ 

Βειβεληνχ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ζηελ επφκελε ηξνπνπνίεζή ηνπ 

5.- Δξοςζιοδοηεί ην δήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο θαη θάζε ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

          

Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 24 / 2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 
Ο Πξφεδξνο 

(ζθξαγίδα – ππνγξαθή) 

Σα Μέιε 

(ππνγξαθέο) 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Βειβεληφ,  15 Μαξηίνπ 2022 

Ο Πξφεδξνο 

 

Μαλψιεο Θ. ηεξγίνπ 

Γήκαξρνο Βειβεληνχ 
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