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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
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Μητροπόλεως 55 ,
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Μ. Γεωργιάδου
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2331350518
m.georgiadou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για
τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας » στα πλαίσια της πρόσκλησης
IV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», δέσμευση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την συμπερίληψη στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του
Δήμου Βέροιας της συγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Αγροτική
οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων
που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

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.
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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.

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
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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.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την συνημμένη πρόσκληση
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει :

1. Την υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας » στα πλαίσια της πρόσκλησης IV με τίτλο
«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις» για το έργο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου
Δήμου Βέροιας»

2. Την συμπερίληψη του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου
Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Βέροιας όταν αυτό
τροποποιηθεί ή συνταχθεί εκ νέου

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί προς χρηματοδότηση η
εν λόγω πράξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.- Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού-
Οργάνωσης _Πληροφορικής για την
σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης
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