ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Διευκρινήσεις, όπως κοινοποιήθηκαν στους δυνητικούς δικαιούχους με τα από
11/8/2017 emails της Υπηρεσίας μας.
1η Διευκρίνηση για τις εφαρμοστέες διατομές

ΘΕΜΑ 1o
Διευκρινήσεις για τις Διατομές οδού που εφαρμόζονται στην Πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», σε συνέχεια
ερωτημάτων δυνητικών δικαιούχων

ΕΡΩΤΗΜΑ
Για κατηγορία οδού AV, στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,5μ
(Τυπική Διατομή Ζ2), ενώ στην εγκ. 41/18-11-2005 απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης
6,5μ (Τυπική Διατομή Ε2). Ποια διατομή θα πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη σύνταξη της
τεχνικής μελέτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Πρόσκληση / ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ , αναφέρεται και στην
ΟΜΟΕ-Δ και στην Εγκύκλιο 41. Συγκεκριμένα αναφέρεται : «Η σχετική μελέτη θα πρέπει να
συμφωνεί με τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18-11-2005 (α.π.
ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Υπ. Υποδομών & Μεταφορών) για κατηγορίες οδού AV
και AVI.»
Καθόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ ΟΜΟΕ-Δ και Εγκυκλίου 41, αναφέρουμε προς
διευκρίνιση τα ακόλουθα :
Ως προς την κατηγορία οδού AV, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί είτε η διατομή ε2, είτε η
διατομή ζ2 , όπως προκύπτει από τη μελέτη του εκάστοτε έργου και έχοντας προηγηθεί ο
προσδιορισμός του επιπέδου εξυπηρέτησης (χωρητικότητα – λειτουργική ταχύτητα) και ότι
άλλο απαιτείται από τους κανόνες σχεδιασμού.
Ως προς την κατηγορία οδού AVI, αυτή περιλαμβάνεται όχι στην ΟΜΟΕ-Δ , αλλά στην
Εγκύκλιο 41 και αφορά στις διατομές η1 ή η2 που μπορούν να εφαρμοστούν στις
περιπτώσεις που η Εγκύκλιος 41 ορίζει γι΄αυτές και με τήρηση των προαναφερομένων για
την κατηγορία AV.
2η Διευκρίνιση για την απόδειξη ιδιοκτησιακού στις οδούς

ΘΕΜΑ 2o
Διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση εξασφάλισης γης , στην Πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»,
σε συνέχεια ερωτημάτων δυνητικών δικαιούχων

ΕΡΩΤΗΜΑ
Μεταξύ των δικαιολογητικών , ζητούνται στοιχεία τεκμηρίωσης απόκτησης γης. Στην
περίπτωση που το έργο αφορά στη βελτίωση με ασφαλτόστρωση ήδη διανοιγμένου
αγροτικού δρόμου (υφιστάμενου χωματόδρομου) και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, τι

δικαιολογητικό θα πρέπει να υποβληθεί για την τεκμηρίωση της εξασφάλισης γης από την
πλευρά του Δήμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Πρόσκληση και συνημμένα της ζητούν κατάθεση στοιχείων που να τεκμηριώνουν την
εξασφάλιση του χώρου στον οποίο θα εκτελεστεί το προτεινόμενο έργο. Δεδομένου ότι
υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, διευκρινίζουμε ως ακολούθως :
Α. για την περίπτωση που η προτεινόμενη οδός είναι σε περιοχή αναδασμού
Κατατίθενται : α) Ο χάρτης εγκεκριμένου αναδασμού με εντοπισμό της οδού και β)
Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας – Βεβαίωση που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
του Δυνητικού Δικαιούχου, ότι η προτεινόμενη οδός προέκυψε / προκύπτει από το
εγκεκριμένο σχέδιο αναδασμού περιοχής χχχ και ανήκει στην κυριότητα του Δήμου. Το
έγγραφο πρέπει να κάνει αναφορά και στο πλάτος της οδού σύμφωνα με τη μελέτη
αναδασμού , το οποίο πρέπει να είναι επαρκές για το προτεινόμενο έργο και στο ότι δεν
απαιτείται απαλλοτρίωση γης.
Β. για την περίπτωση που η προτεινόμενη οδός είναι σε περιοχή με εγκεκριμένο
κτηματολόγιο
Κατατίθεται βεβαίωση από το Κτηματολόγιο που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του Δήμου
επί της οδού που προτείνεται.
Γ. για την περίπτωση που η προτεινόμενη οδός δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις
Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας – Βεβαίωση που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
του Δυνητικού Δικαιούχου, ότι η προτεινόμενη οδός ανήκει στην κυριότητα του Δήμου. Το
έγγραφο πρέπει να κάνει αναφορά και στο πλάτος της οδού, το οποίο πρέπει να είναι
επαρκές για το προτεινόμενο έργο και στο ότι δεν απαιτείται απαλλοτρίωση γης.
Στην περίπτωση που για προτεινόμενο έργο δεν επαρκεί ο «ελεύθερος» χώρος και
απαιτείται απαλλοτρίωση έκτασης, τότε αποδεκτές είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση μόνο
οι προτάσεις για τις οποίες η εξέλιξη της απαλλοτρίωσης έχει φτάσει έως και την έκδοση
Απόφασης Δικαστηρίου για καθορισμό τιμών μονάδας.
Σημειώνουμε επίσης, ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά σε δασικές οδούς.

