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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 08/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 147/2016

ΘΕΜΑ : Μεταφερόμενα έργα των μέτρων 313,321,322,323 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
(Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄
(7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 20952/23-8-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία
(23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Βέσκος Δημήτριος
12- Δόντσος Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Γεωργίου Χρήστος
15- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16- Ζαχαριάδης Κων/νος
17- Πασόης Δημήτριος
18- Καλδερεμτζή Δέσποινα
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19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20- Ιωαννίδης Ιωάννης
21- Μπογδάνης Μιχαήλ
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Παρούτογλου Νικόλαος
2- Μπαγκή Αικατερίνη
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
4- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας
2. Βασιλειάδης Κων/νος–Τοπικής Κοινότητας Αψάλου
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Σούγαρης Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Θεοδωρακείου
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Αντωνίου Ιωάννης - Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
9. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
10. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
12. Μήνου Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Όρμας
13. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ δέκα επτά (17),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι η απουσία της κας Μπαγκή Αικατερίνη είναι
δικαιολογημένη.
ου
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2 θέματος
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος, η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να και ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ
αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ήταν απών στην ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 04
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Κετικίδη Ιωάννη, ο
οποίος ενημέρωσε το σώμα σχετικά.
Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.:19520/03-08-2016 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την
οποία οι Δημοτική Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
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¨ΘΕΜΑ: Μεταφερόμενα έργα των μέτρων 313,321,322,323 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)
Σχετικά:
1. Η με αρ. πρωτ. 4895/1-07-2016 (ΑΔΑ:Ω9Ρ44653ΠΓ-Ο39) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα: Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 313, 321, 322, 323 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)
2. Η με αρ. πρωτ. 23468/30-11-2015 (ΑΔΑ:Ω9ΛΜ4653ΠΓ-Ρ23) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα: Τροποποίηση (1η) της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) - Μέτρο 322, ΟΠΣΑΑ: 949067
3. Η με αρ. πρωτ.32052/10-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨ8ΧΩΨΩ-ΗΝΕ) σύμβαση κατασκευής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
4. Η με αρ. 06/28-01-2015 απόφαση ΔΣ με θέμα «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» στο πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)
5. Η με αρ. πρωτ. 25367/20-01-2015(ΑΔΑ:6ΞΣ5Β-ΜΚΣ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Ένταξη της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007- 2013)
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

1. τη συνέχιση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», του Μέτρου 322 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Π.Α.Α. 20142020 και
2. την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της ένα (1) σχετικής απόφασης και συγκεκριμένα ο Δήμος
Αλμωπίας ως δικαιούχος της εν λόγω συνεχιζόμενης πράξης να αναλάβει τα ακόλουθα:
i. Να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με την ένταξή της στο ΠΑΑ 2007-2013, όπως
αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά τους έγγραφα του σημείου 20 των «έχοντας υπόψη», με καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών τους από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) την 31-122019, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
ii. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης, τους όρους ή περιορισμούς
που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά και το
ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου/Υπομέτρου/πράξης.
iii. Να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 και
την επεξεργασία τους από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και της Χώρας προς το σκοπό της
διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
iv. Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣΑΑ και να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητά τους.
v. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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vi. Να αποδέχεται επιτόπια επίσκεψη και έλεγχο από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα,
τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
vii. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεσή της, την
πληρωμή και τη λειτουργία της και να τηρεί ξεχωριστό φάκελο παρακολούθησης του οικονομικού της
αντικειμένου.
viii. Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το
σκοπό αυτό.
ix. Να τηρεί τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της πράξης, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.¨
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις των μελών και κατόπιν δόθηκαν οι
απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον κ. Κετικίδη, όπως αναλυτικά κατεγράφησαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 8/2016 συνεδρίασης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. Λαμβάνοντας υπόψη:
• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Κετικίδη Ιωάννη
• Την αριθμ.πρωτ.: 19520/03-08-2016 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
• Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι
όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της αρίθ.08/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη συνέχιση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», του Μέτρου 322 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Π.Α.Α.
2014-2020

2. Εγκρίνει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της με αρ. πρωτ. 4895/1-07-2016
(ΑΔΑ:Ω9Ρ44653ΠΓ-Ο39) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:
Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 313, 321, 322, 323 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) , ως εξής:
i. Να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με την ένταξή της στο ΠΑΑ 2007-2013,
όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά τους έγγραφα του σημείου 20 των «έχοντας υπόψη», με καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών τους από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) την 31-122019, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
ii. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης, τους όρους ή
περιορισμούς που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει
κάθε φορά και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου/Υπομέτρου/πράξης.
iii. Να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013
και την επεξεργασία τους από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και της Χώρας προς το
σκοπό της διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
iv. Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣΑΑ και να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητά τους.
v. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική
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Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
vi. Να αποδέχεται επιτόπια επίσκεψη και έλεγχο από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
vii. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεσή της, την
πληρωμή και τη λειτουργία της και να τηρεί ξεχωριστό φάκελο παρακολούθησης του οικονομικού της
αντικειμένου.
viii. Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το
σκοπό αυτό.
ix. Να τηρεί τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της πράξης, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 71 του
Καν. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 147/2016
………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 31-08-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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