
ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΑΠΟΦΑΣΗ   48/2022
Της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε Δήμου Αίγινας που έγινε στις 

 15 – Μαρτίου – 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ μέσω Τηλεδιάσκεψης.

   Στην Αίγινα σήμερα 15-03-2022ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ, συνεδρίασε μέσω Τηλεδιάσκεψης με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αίγινας
μετά  την με  αριθμό 3206/20222  πρόσκληση του Προέδρου της  και  Δημάρχου Αίγινας,  κ.  Ζορμπά
Ιωάννη που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες :
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος  – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Κουκούλη Μαρία, Αντιδήμαρχος  – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες:
1. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε. 
2. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου:                      
-  Ο κ. Παναγιώτης Κουκνάκος, Πολ. Μηχανικός,
-  Ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Δημήτριος,
-  Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Θεριανός Στυλιανός.
-  Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχώρησαν:
-   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίτζης Φίλιππος, τακτικό μέλος της Ο.Ε, αποχώρησε οριστικά μετά από
την ψήφιση του 3ου Θ.Η.Δ. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 48/2022.

“ Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4 /2021:
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” (Α.Δ.Α.943Θ4653ΠΓ-

9Ν3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.”

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής:

α)  Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3193/10-03-2022 εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας προς
την Ο.Ε, με θέμα: Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση για τη Δράση
4.3.4/2021  :  «Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  (Α.Δ.Α.:
943Θ4653ΠΓ-9Ν3)  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων, η  οποία  αποτελεί
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αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αναφέρει τα εξής,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 10-3-2022 
      Αριθμ. πρωτ.:       3193     

ΠΡΟΣ :   «Την Οικονομική Επιτροπή» 

ΕΙΣΉΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Α.Δ.Α.: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

            

    Σε  συνέχεια  της πρόσκληση για  τη Δράση 4.3.4:  «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  (Α.Δ.Α.:

943Θ4653ΠΓ-9Ν3)  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων δίνεται  η  δυνατότητα  για  υποβολή  αίτησης  στήριξης  σχετικά  με

κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την Τσιμεντόστρωση. Στην

εν λόγω πρόσκληση ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να υποβάλλει αίτηση στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου/ πράξης

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2/2022 όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας .

Ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή

της πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Επίσης, δεδομένου ότι στον Δήμο Αίγινας δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, ο Δήμος θα πρέπει να δεσμευτεί για την ένταξη της

πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

    Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου είναι 500.000,00 € με το ΦΠΑ και χρηματοδοτείται 100% από το εν λόγω πρόγραμμα 

  Μετά τα ανωτέρω    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ στην Οικονομική Επιτροπή    : 

1) να εγκρίνει την υποβολή της αίτησης στήριξης για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας»,

2) να εγκρίνει την τη υπ’ αριθμόν 2/2022 Μελέτη

3) να εγκρίνει ότι ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις

εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη

4) να εγκρίνει ότι σε περίπτωση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος, η πράξη θα ενταχθεί σε αυτό

                                                                                                       Η Συντάξασα  
ΑΓΓΕΛΑ ΤΑΛΕΒΗ

   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
      Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  Τ.Υ

β)  Την  με  αριθμό  02/2022  μελέτη  με  τίτλο  «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Αίγινας» και
συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 € με το ΦΠΑ.

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι  αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι,  η βελτίωση υφιστάμενων
αγροτικών οδών συνολικού μήκους 1837 μ στις περιοχές Βλυχάδα και Άλωνες του Δήμου Αίγινας. 
    Το πρώτο τμήμα στην περιοχή της Βλυχάδας ξεκινάει από σημείο επί του ασφαλτόδρομου ‘Αγίας
Μαρίνα – Βλυχάδα’ σε απόσταση ~2,0 km από την διασταύρωσή του ασφαλτόδρομου με την οδό ‘Αγίας
Μαρίνα - Άλωνες’ και εκτείνεται ανατολικά με κατεύθυνση προς την θάλασσα. 
   Το δεύτερο τμήμα στην περιοχή της Βλυχάδας διασταυρώνεται με τον ασφαλτόδρομο του πρώτου
τμήματος ~200 μ βορειότερα και εκτείνεται βορειοδυτικά με κατεύθυνση προς τον οικισμό Άλωνες. 
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    Το τρίτο τμήμα βρίσκεται στην περιοχή ‘Άλωνες’ βορειοανατολικά του οικισμού και η χάραξη του
ξεκινάει από τοπικό ασφαλτόδρομο σε απόσταση ~250 μ από τον ασφαλτόδρομο ‘Άλωνες – Αίγινα’ . 
    Τα τμήματα διασχίζουν αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Αίγινας και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις
σχετικές καλλιέργειες 
 
    Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ο.Ε. έδωσε το λόγο στον Πολ. Μηχανικό κ. Παναγιώτη Κουκνάκο και
τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Δημήτριο, για περαιτέρω διευκρινίσεις για το ανωτέρω θέμα.

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος μας προτίθεται
να  συμμετάσχει στην  πρόσκληση  για  τη  Δράση  4.3.4/2021  Α.Π  5474  :  «Βελτίωση  πρόσβασης  σε
γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  (Α.Δ.Α.:  943Θ4653ΠΓ-9Ν3)  του  Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και διαδικασία
άμεσης αξιολόγησης. 
      Καλούμαστε σήμερα λοιπόν με την παρούσα απόφασή μας να εγκρίνουμε, 

 την υποβολή της αίτησης στήριξης για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας»,

 την υπ’ αριθμόν 2/2022 Μελέτη, με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας» και

συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 € με το ΦΠΑ,

 ότι ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και δεν

απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  εκτάσεων  για  την  κατασκευή  της  πράξης  σύμφωνα  με  την

εγκεκριμένη μελέτη,

 ότι σε περίπτωση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος, η πράξη θα ενταχθεί σε αυτό,

 την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή οποιουδήποτε  εγγράφου απαιτηθεί  στο

πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου με τα συνημμένα αυτής, τις
διευκρινίσεις από τον  Πολ. Μηχανικό κ.  Παναγιώτη Κουκνάκο και τον Αντιδήμαρχο κ.  Καραγιάννη
Δημήτριο, για το ανωτέρω θέμα και τις κείμενες διατάξεις :

- του άρθρου 72 παρ.1 κβ. του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις  του
άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
- την υπ. Αριθμ. Πρωτ.  3193/10-03-2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας προς την Ο.Ε, με
θέμα:  Έγκριση  μελετών  και  συμμετοχής  του  Δήμου Αίγινας  στην  Πρόσκληση  για  τη  Δράση  4.3.4:
«Βελτίωση πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  (Α.Δ.Α.:  943Θ4653ΠΓ-
9Ν3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
- την με αριθμό 02/2022 μελέτη με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας» και συνολικό
προϋπολογισμό 500.000,00 € με το ΦΠΑ.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί 5 παρισταμένων μελών .

    Εγκρίνει :
1.  την υποβολή της αίτησης στήριξης για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας»,

για τη Δράση 4.3.4 /2021 (Α.Δ.Α.943Θ4653ΠΓ-9Ν3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων,

2.  την υπ’ αριθμόν 02/2022 Μελέτη, με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας» και

συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 € με το ΦΠΑ,

3. ότι ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και δεν

απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  εκτάσεων  για  την  κατασκευή  της  πράξης  σύμφωνα  με  την

εγκεκριμένη μελέτη,

4. ότι σε περίπτωση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος, η πράξη θα ενταχθεί σε αυτό,

5. την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή οποιουδήποτε  εγγράφου απαιτηθεί  στο

πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  48/2022.                
                                            Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                                                            Τα Μέλη  της Ο.Ε      
   Ζορμπάς Ιωάννης,                                                                        Τζίτζης Φίλιππος

                                                                              Σκαλτσιώτης Γεώργιος
                                                                             Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                                                Κουκούλη Μαρία, Δημ. 
                                                                                  

                                                                  Ακριβές απόσπασμα

                                                                 Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε και 
                                                                     Δήμαρχος Αίγινας

                                                                                                        Ζορμπάς Ιωάννης.                                   

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας.
3. Τεχνική υπηρεσία Δήμου μας.
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