
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:85/8-2-2015  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ  
 
                                                    Αριθ. Απόφασης. 3η/2015 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το Πρακτικό 2ης /2015 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γαύδου  
 
ΘΕΜΑ 1ον:  Υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στα πλαίσια της από 20/11/2014 

πρόσκλησης της ΟΤ∆ του Άξονα 4 µέτρο 321 του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη” 2007-

13 για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή µικρών φραγµάτων ανάσχεσης στον 

Σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, µε 

στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων υφαλµύρωσης, λειψυδρίας, πληµµυρών 

και διάβρωσης εδαφών» 

 

   

Στη Γαύδο σήµερα 8/2/2015 ηµέρα Κυριακή και ώρα 09:30, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα Γαύδου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 83/2015 πρόσκληση της 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτα επειδή η προθεσµία υποβολής των αιτηµάτων 

του θέµατος έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2015. Η σύνταξη της µελέτης του έργου 

του θέµατος έγινε από το ∆ήµο Χανίων και µας παραδόθηκε ψηφιακά µόλις την 6-2-

2015. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο  13 µελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 7 και ονοµαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                            ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 

1.Λαµπάκης Ευστράτιος   1. Στεφανάκη Μανωλία 

2.Κατράκη Γεωργία   2.Τζανιδάκης Ματθαίος 

3.Βαϊλακάκης Εµµ.                                                3.Μιχελαράκης Εµµ. 

4.Βαϊλακάκη Αγγελική   4.Τσιγωνάκης Εµµ. 

5.Τζουνάρας Βασίλειος                                          5. Τσακίρογλου Ελένη 

6. Κουµαντατάκης Γεώργιος                                  6. Μπικογιαννάκη Μαρία 

7. Τσιριντάνη Σοφία 
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Στη συνεδρίαση δεν παρεβρέθηκε η δήµαρχος επειδή απουσίαζε για 

υπηρεσιακούς λόγους. Επίσης, λόγω της επείγουσας έκτακτης σύγκλησης του 

δηµοτικού συµβουλίου αφού οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν και λόγω 

πραγµατικών και αντικειµενικών συνθηκών, από την συνεδρίαση απουσιάζουν 

δικαιολογηµένα η πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του δηµοτικού 

συµβουλίου. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο αντιδήµαρχος κ. Λαµπάκης και η τήρηση 

των πρακτικών έγινε από την κ. Κατράκη, δηµ. σύµβουλο. Από τον ν. 3852/2010 

(Καλλικράτη) και συγκεκριµένα από το άρθρο 69 παρ.2 εκκρέει η νοµιµότητα της 

σηµερινής συνεδρίασης. 

Ο αντιδήµαρχος κ. Λαµπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

ενηµερώνοντας το δηµοτικό συµβούλιο ότι: Α)από τη συνεδρίαση απουσιάζουν 

δικαιολογηµένα η δήµαρχος και το  προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου αφού 

βρίσκονται για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους εκτός του νησιού. Η έκτακτη 

ανάγκη  συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου δεν τους επέτρεψε να µεταβούν 

έγκαιρα στο νησί αφού αφενός δεν υπάρχει τακτικό δροµολόγιο αφετέρου  συχνά οι 

καιρικές συνθήκες, ειδικά τους χειµερινούν µήνες δυσχεραίνουν τις µετακινήσεις  και 

συχνά αλλάζει ο προγραµµατισµός των δροµολογίων.  

Β)η συνεδρίαση γίνεται έκτακτα επειδή πρέπει να καταθέσουµε έγκαιρα-εκπνέει η 

προθεσµία την 9-2-2015- αίτηµα χρηµατοδότησης για έργο που η µελέτη συντάχθηκε 

από το δήµο Χανίων, µας αποστάλθηκε ψηφιακά την 6-2-2015 και αναρτήθηκε 

αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου για ενηµέρωση των δηµοτών και των 

δηµοτικών συµβούλων.  

Για το µοναδικό  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  ο αντιδήµαρχος εισηγούµενος εξέθεσε 

ότι: 

Στα πλαίσια του άξονα 4 (Leader) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Αγροτική 

Ανάπτυξη” 2007-2013 δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µικρών δηµοσίων 

έργων υποδοµών ή και αναπλάσεων για το δήµο Γαύδου. Το τοπικό πρόγραµµα είναι 

διαχειριζόµενο από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης του ΟΑΚ ΑΕ και περιλαµβάνει τη 

δυτική Κρήτη (Χανιά και δυτικό Ρέθυµνο). 

Στην παρούσα φάση έχει προκηρυχθεί πρόσκληση από τον ΟΑΚ ΑΕ για την υποβολή 

αιτηµάτων χρηµατοδότησης µικρών δηµοσίων έργων για έργα βασικών υπηρεσιών 

για τον αγροτικό πληθυσµό (όπως η κατασκευή ή η επισκευή-συντήρηση κέντρων 

φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας) από δήµους ή ΝΠ∆∆ τους. Ο διαθέσιµος 

προϋπολογισµός της πρόσκλησης για τα µέτρα των δηµοσίων έργων (321: βασικές 

υπηρεσίες για την οικονοµία και το πληθυσµό, 322: ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών) 

είναι 130000€ για κάθε µέτρο. Ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός (εθνική + 

κοινοτική συµµετοχή) για κάθε έργο που θα προταθεί είναι µέχρι 300000€ (για 

πολιτισµό, περιβάλλον, πρόνοια, κλπ.), 500000€ (αγροτική οδοποιία, άρδευση, κλπ.) 

και 1000000€ (ανακαίνιση χωριών) όµως όπως είναι κατανοητό λόγω των ιδιαίτερα 
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περιορισµένων διαθέσιµων πόρων του προϋπολογισµού της πρόσκλησης θα πρέπει να 

περιοριστούµε σε προϋπολογισµούς έργων µέχρι και τη διαθέσιµη πίστωση. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτηµάτων έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2015 µε 

ολοκλήρωση των έργων (αν ενταχθούν) µέχρι 31/12/2015. 

Στα πλαίσια της πρόσκλησης, προτείνεται η υποβολή πρότασης µε τίτλο: 

«Κατασκευή µικρών φραγµάτων ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου 

για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων υφαλµύρωσης, λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών». 

Ενηµερωτικά αναφέρω ότι στις προσκλήσεις των δηµοσίων έργων του άξονα 4 του 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, όπως και στην εν λόγω πρόσκληση, δεν ζητείται 

διαχειριστική επάρκεια από το δήµο ώστε να χρειάζεται να συναφθεί σχετική 

προγραµµατική σύµβαση. 

Για τη συµπλήρωση του φακέλου αιτήµατος χρηµατοδότησης, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για: 

Την υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΟΑΚ ΑΕ 

ως ΟΤ∆ του άξονα 4 του ΕΠΑΑ 2007-2013 για τη χρηµατοδότηση του έργου " 

Κατασκευή µικρών φραγµάτων ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου 

για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων υφαλµύρωσης, λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών." 

Εγκρίνει το φυσικό αντικείµενο (µελέτη) της " Κατασκευή µικρών φραγµάτων 

ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων υφαλµύρωσης, 

λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών.» που περιλαµβάνει εργασίες για τη 

Κατασκευή πέντε φραγµάτων εντός της κοίτης του υδατορέµατος «Σαρακήνικου» του 

∆ήµου Γαύδου. , ύψους, 127.407,24 € περιλαµβανοµένης αναθεώρησης και ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων αντιδήµαρχος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά, 

προτείνοντας: 

Να εγκρίνουµε την  υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στα πλαίσια της 

πρόσκλησης του ΟΑΚ ΑΕ ως ΟΤ∆ στον  άξονα 4 µέτρο 321 του Ε.Π. “Αγροτική 

Ανάπτυξη” 2007-2013 για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή µικρών φραγµάτων 

ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων υφαλµύρωσης, 

λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών» 

Να εγκρίνουµε το φυσικό αντικείµενο (µελέτη) µε τίτλο: " Κατασκευή µικρών 

φραγµάτων ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό 

του υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

υφαλµύρωσης, λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών» που περιλαµβάνει 

εργασίες για τη Κατασκευή πέντε φραγµάτων εντός της κοίτης του υδατορέµατος 

«Σαρακήνικου» του ∆ήµου Γαύδου, ύψους 127.407,24 € περιλαµβανοµένης 

αναθεώρησης και ΦΠΑ. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισµό Λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως επίσης και τις προτάσεις του Αντιδηµάρχου  

Αποφασίζει  Οµόφωνα  

Εγκρίνει την  υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης του 

ΟΑΚ ΑΕ ως ΟΤ∆ στον  άξονα 4 µέτρο 321 του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη” 2007-

2013 για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή µικρών φραγµάτων ανάσχεσης στον 

σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, µε 

στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων υφαλµύρωσης, λειψυδρίας, πληµµυρών 

και διάβρωσης εδαφών» 

 

Εγκρίνει το φυσικό αντικείµενο (µελέτη) µε τίτλο: " Κατασκευή µικρών φραγµάτων 

ανάσχεσης στον σαρακήνικο ποταµό της Γαύδου για τον εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα, µε στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων υφαλµύρωσης, 

λειψυδρίας, πληµµυρών και διάβρωσης εδαφών» που περιλαµβάνει εργασίες για τη 

Κατασκευή πέντε φραγµάτων εντός της κοίτης του υδατορέµατος «Σαρακήνικου» του 

∆ήµου Γαύδου. , ύψους,     127.407,24 € περιλαµβανοµένης αναθεώρησης και ΦΠΑ 

Αναθέτει στην κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες, σύµφωνα µε το Νόµο. 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 3/2015 

Μετά που συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ευστρ. Λαµπάκης                  Γ. Κατράκη              Βαϊλακάκης Εµµ.                                                 

        Βαϊλακάκη Αγγελική  

   Τζουνάρας Βασίλειος                                            

Κουµαντατάκης Γεώργιος                      

            Τσιριντάνη Σοφία 
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