
                                                                  

Πρακτικό 5ο//31-3-2022

          Στo Bέλο σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου   του έτους  2022,  ημέρα 
Πέμπτη  και  ώρα  10.00  π.μ.,   ύστερα  από  την  αριθ.  309/30-3-22   τηλεφωνική 
πρόσκληση της Αντιπροέδρου  του Α.Ο.Σ.Α.Κ   συνήλθε  στο  Δημοτικό Κατάστημα 
Βέλου το  δυνάμει  της αριθ.58220/27-4-20 (ΦΕΚ 347/ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./7-5-20) 
απόφασης του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης  Πελ/σου Δυτ.Ελλάδος  & Ιονίου  Δ/κό 
Συμβούλιο   του  Οργανισμού  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Στη  συνεδρίαση  αυτή  παραβρέθηκαν  οι  κ.1)  Τζιράχη  Ευαγγελία  Δασολόγος 
υπάλληλος  Δ/νσης  Δασών  Κορινθίας  σαν  Αντιπρόεδρος  2)  Kαραμπίνης  Κων/νος 
Γεωλόγος  υπάλλ. Τμήμ.Περιβ. & Υδροοικ/μίας ΠΕ Κορινθίας    υπηρεσιακά μέλη  3) 
Καραφωτιάς Γεώργιος  4) Καλογερόπουλος Ανδρέας 5) Ανδρικόπουλος Παναγ.  και 
6) Kατσιμπούλας Αντώνιος αιρετά μέλη εκπρόσωποι των παραγωγών .   

        Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Παύλος Γιαννακάκος Δ/ντής 
Α.Ο.Σ.Α.Κ. και Δημάκης Παναγιώτης  υπάλληλος Α.Ο.Σ.Α.Κ. σαν  Γραμματέας.

  Ημερήσια διάταξη
 1ο.-  Εξέταση αιτήματος Δήμου Κορινθίων για έκτακτη ανάγκη άρδευσης-Αυτοψία σε κεντρική 
αρδευτική διώρυγα Βόχας για έλεγχο του διαθέσιμου αρδευτικού νερού.

 Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ/Σ είχε την προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία 
άρχισε η συζήτηση του θέματος  της ημερήσιας διάταξης

 
Θέμα 1ο

Εξέταση  αιτήματος  Δήμου  Κορινθίων  για  έκτακτη  ανάγκη άρδευσης-Αυτοψία  σε  κεντρική 
αρδευτική διώρυγα Βόχας για έλεγχο του διαθέσιμου αρδευτικού νερού.
Αριθμός απόφασης 20

Το Δ/Σ  αφού άκουσε την εισήγηση του Δ/ντή   και αφού ίδε 
1. Τον Ν.3704/57 «περί συστάσεως ΑΟΣΑΚ»
2. Το άρθρο 5 του ΚΕΥ του ΑΟΣΑΚ
3. Το άρθρο 7 του ισχύοντα Γεν.Καν.άρδευσης
4. Την αριθ. 8737/28-3-22  αίτηση του Δήμου Κορινθίων
5. Την αριθ.4/22-3-22 αίτηση της Δ.Κ.Ζευγολατιού
6. Την  σύμφωνη  γνώμη  του  Δημάρχου  Κορινθίων  κ.  Νανόπουλου  &  Βόχας-Βέλου  κ. 
Παπακυριάκου
7. Την υφιστάμενη κατάσταση του υδατικού δυναμικού του ΑΟΣΑΚ

 
      Αποφαίνεται κατά πλειοψηφία

 Το Δ/Σ λαμβάνοντας υπόψη του τις  ειδικές συνθήκες  που επικρατούν όπως η 
συνεχιζόμενη λειψυδρία, η μη άρδευση των περιοχών Ζευγολατιού και Δήμου Κορινθίων 
για δύο συνεχόμενα χρόνια, το γεγονός ότι αυτές οι περιοχές είναι  επηρεασμένες από 
νιτρορύπανση,  αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία  εφόσον  υπάρχει  η  σημερινή  διαθέσιμη 
ποσότητα νερού να υπάρξει  παράταση της  χειμερινής  αρδευτικής  περιόδου από 1-12 
Απριλίου  2022  στην  περιοχή  της  Δ.Κ.Ζευγολατιού  Δήμου  Βέλου-Βόχας  και  στις 
περιοχές  του  Δήμου  Κορινθίων   για  τα  αγροτεμάχια  τα  οποία  δεν  άρδευσαν  την 
προηγούμενη χρονιά.
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Της  απόφασης  μειοψήφισε  ο  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Σικυωνίων  Αντώνης 
Κατσιμπούλας ο οποίος υποστήριξε ότι ο Δήμος Σικυωνίων έχει αιτηθεί για το δικαίωμα 
νερού στην περιοχή του από 1-4-22 επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ποτίσει ούτε μια φορά, 
όπως έχει δικαίωμα από 1 Ιανουαρίου κατ’ έτος.

               Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε  υπογράφεται.
 

Η Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη
                                         .          

 
        Τζιράχη Ευαγγελία                            1) Καραμπίνης Κων.

      2) Καραφωτιάς Γεώργιος
3) Καλογερόπουλος Ανδρ.
4)Ανδρικόπουλος Παναγ.
5) Κατσιμπούλας Αντώνιος
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