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Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και
υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της
πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων που
απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Το Υπουργείο Εσωτερικών , προχώρησε στην έκδοση της πρόσκλησης ΑΤ05 του
προγράμματος, στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρουΑγροτική Οδοποιία».
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την υλοποίηση
έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 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.
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Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης
των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής
όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του
καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.
Δεν χρηματοδοτούνται οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση
ασφάλτου) των οδών.
Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες
χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι
δυνατή η χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση
του προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.
Επισημαίνεται ότι 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.
Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων
- Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό
έως 5.000 €.
- Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα
ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση
δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν
τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων
δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την
αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους
δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου
υποέργου.
- Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.
- Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.
Η δράση εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας εκ
μέρους των Δήμων, και δεν αφορά υποδομές οικονομικά αξιοποιήσιμες ή
αγαθά/υπηρεσίες, στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους των
Δήμων.
Σε
κάθε
περίπτωση
οι
χρηματοδοτούμενες
δράσεις
δεν
κατασκευάζονται/σχεδιάζονται για εκ των προτέρων προσδιορίσιμες επιχειρήσεις και
δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Επιπλέον δεν υποκαθιστούν ανειλημμένες
υποχρεώσεις επιχειρήσεων, που απορρέουν από το νόμο ή σύμβαση.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η
χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του
άρθρου 69 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα,
πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του
δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,
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μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το
σκοπό αυτό.
Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Η αίτηση χρηματοδότησης δύναται να
περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό
κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).
Ο Δήμος Βέροιας θα υποβάλλει ένα αίτημα χρηματοδότησης, που θα περιλαμβάνει
ένα υποέργο, ήτοι:
1.
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό 533.000,00 €
Στην παράγραφο 4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της
πρόσκλησης, αναφέρεται ότι :
«4.1.1 Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
4.1.2 Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για
χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα. Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη
δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα
εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται
ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ.
Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των
αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα.
4.1.3 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
4.1.4 Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή
νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται
βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
4.3. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:
- Δαπάνες για αγορά ή απαλλοτριώσεις γης. Ο ενδιαφερόμενος Δήμος υποχρεούται να
τεκμηριώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εδαφικής λωρίδας του έργου.
- Δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης,
- Τεχνικές μελέτες με σκοπό την “ωρίμανση” του έργου.»
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την συνημμένη πρόσκληση
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει (όπως ορίζεται στο άρθρο 72
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από
εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα
ή προγράμματα επιχορήγησης.-:
1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
και υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
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ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα
πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική
Οδοποιία»
2. 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.- Πρόσκληση
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