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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(συνοδεύει εισηγητικό)

ΘΕΜΑ: Σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία
αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»

Ε Ι Σ Η Γ Η ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας διαγνώσει την ανάγκη για την ενίσχυση των
τοπικών υποδομών των ΟΤΑ της χώρας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών
οικονομιών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης ,
προχώρησε στην κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την
ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι:
α) η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη,
β) η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων
γ) η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της
προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και
προστασίας από φυσικές καταστροφές και
δ) η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο
επίτευξης του κάτωθι σκοπού.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού
στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης
ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης
δημοτικών κτιρίων.
3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018 -2022,
με δυνατότητα παράτασης.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄
και Β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Ύδρευσης - Αποχέτευσης και οι
Σύνδεσμοι OTA.
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2. Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι όλη η χώρα.
Οι άξονες προτεραιότητας αυτού είναι:
α) Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης.
β) Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της
επεξεργασίας των λυμάτων.
γ) Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της
χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό.
δ) Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από
φυσικές καταστροφές.
ε) Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.
στ) Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα το Υπουργείο Εσωτερικών , προχώρησε στην
έκδοση της πρόσκλησης IV του προγράμματος, στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις
για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Η πρόσκληση αυτή αφορά «στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την
βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο
τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη
μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την
παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση
μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ) συμβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό
εισόδημα.
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες, όπως βελτίωσης των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί
απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ.
και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.
Δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν
μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι
χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.
Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.
Η προτεινόμενη πράξη πρέπει να έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του
ενδιαφερόμενου Δήμου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τσιμεντόστρωση ή
ασφαλτόστρωση με εξαίρεση τυχόν περιορισμούς που έχουν τεθεί από
περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας, κ.λπ.
Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές
καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κ.λπ.) σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.»

Έργο με τον συγκεκριμένο τίτλο ,δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του
Δήμου που εξ άλλου καταρτίζεται με γενικότερους άξονες, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα συμπερίληψης διαφόρων πιο εξειδικευμένων έργων σε κάθε άξονα,
αναλόγως και του περιεχομένου χρηματοδοτικών προσκλήσεων.
Όπως προαναφέρεται για την υποβολή της πρότασης είναι απαραίτητο να
συμπληρωθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το προτεινόμενο για χρηματοδότηση
έργο.
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η περιοχή του έργου χωροθετείται κατά κύριο λόγο στην αγροτική περιοχή του
κάμπου του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας, ευρισκόμενο μέσα στα αγροκτήματα
Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας και εντοπίζεται σε απόσταση 450 μ δυτικά της
διασταύρωσης της Παλιάς Εθνικής οδού Βέροιας – Θεσσαλονίκης (ΠΕΟ 1) με την
οδό προς τον οικισμό Νέας Νικομήδειας. Ο Δήμος Βέροιας έχει συνολικό πληθυσμό
66.547 μόνιμους κατοίκους (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011) και καταλαμβάνει έκταση
περίπου 796.700 στρέμματα.

Η περιοχή του έργου έχει υψόμετρο περίπου 15 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας.
Ο αρχικός σχεδιασμός της αγροτικής οδού, καθώς και η κατασκευή της μέχρι το
στάδιο της οδοστρωσίας έγινε τα προηγούμενα χρόνια από την Υπηρεσία Εγγείων
Βελτιώσεων κατά την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου του Ανατολικού Βερμίου.
Από την κατασκευή της η οδός εμπίπτει μέσα σε ζώνη των αγροκτημάτων
Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας του πρώην Δήμου Αποστόλου Παύλου, που
προβλέφθηκε για το σκοπό αυτό.
Δεν απαιτούνται πρόσθετες αποζημιώσεις ή απαλλοτριώσεις γης.
Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στηρίχτηκε κυρίως στον έντονο γεωργικό και
κτηνοτροφικό χαρακτήρα της, που διατηρεί έως σήμερα. Η υπό μελέτη περιοχή
περιλαμβάνει αποκλειστικά πεδινά εδάφη, που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες.

Στη συνέχεια δίνεται ορθοφωτογραφία google, με την ευρύτερη περιοχή του έργου,
όπου εμφαίνεται η υπό μελέτη οδός.
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Εικόνα 1 Θέση της οδού (Foto από google)

Το παρόν έργο αφορά στην ολοκλήρωση του αρχικού έργου της ΥΕΒ, δηλαδή την
κατασκευή του οδοστρώματος της οδού.
Το χωμάτινο οδόστρωμά της υπό μελέτη οδού, που βρίσκεται εξ ολοκλήρου ανάμεσα
σε αρδευτικές διώρυγες, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και χωρίς σημαντικές φθορές,
καθώς είναι κατασκευασμένο από φυσικό αμμοχάλικο της περιοχής Αλιάκμονα.
Δεν υπάρχουν προβλήματα αποστράγγισης και απομάκρυνσης των ομβρίων, τα οποία
εύκολα απομακρύνονται από το οδόστρωμα με τις κατάλληλες επικλίσεις της οδού.
Η θέση του στην ευρύτερη περιοχή, εμφαίνεται στο σχέδιο «Γενική
Οριζοντιογραφία» (Αρ. Σχ. 1).
Η προτεινόμενη οδός με την ασφαλτόστρωσή της θα διευκολύνει κυρίως την
προσπελασιμότητα των παρακείμενων αγροκτημάτων και θα υπάρξει ταχύτερη
μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων στην περιοχή, κυρίως των ευπαθών τέτοιων,
πράγμα που συνάδει με τους γενικότερους στόχους του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Θα υπάρχει εύκολη και ασφαλής πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την
παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση
μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ), που συμβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό
εισόδημα.
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Θεωρούμε ότι από τα πιο πάνω εκτεθέντα , ότι αιτιολογείται επαρκώς η υλοποίηση
του έργου και ως εκ τούτου η συμπερίληψη αυτού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του Δήμου Βέροιας, όταν τροποποιηθεί η εκπονηθεί εκ νέου, αναλόγως της
ημερομηνίας έκδοσης απόφασης ένταξης.

ΜΕΔ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού-

Οργάνωσης_ Πληροφορικής

Μαρούλα Γεωργιάδου
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