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Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων 
 

«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών 

μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών 

προϊόντων.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλα

πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση

 

Ειδικότερα, η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες όπως: 

βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών 

έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης, κλπ.), οδοστρωσίες

ασφαλτικά, κ.α. και όχι εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των 

οδών.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

α) δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του 

ευρύτερου οδικού δικτύου

β) δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί

 

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές

 

Η προτεινόμενη πράξη πρέπει να έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 

ενδιαφερόμενου Δήμου 

ασφαλτόστρωση με εξαίρεση τυχόν περιορισμούς που έχουν τεθεί από 

περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας, κλπ. 
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«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»   
 

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων 

Πρόσκληση IV  
«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

 
Άξονας Προτεραιότητας  

«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων για τη 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 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 

πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.  

Ειδικότερα, η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες όπως: 

βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών 

ί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης, κλπ.), οδοστρωσίες

ασφαλτικά, κ.α. και όχι εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των 

α) δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του 

δικού δικτύου 

β) δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί 

εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων

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, κλπ.  
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Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων  

«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» 

χρηματοδότηση Δήμων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

, 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 

βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 

Ειδικότερα, η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες όπως: 

βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών 

ί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης, κλπ.), οδοστρωσίες 

ασφαλτικά, κ.α. και όχι εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των 

α) δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του 

εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.  

πρέπει να έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 

ά τσιμεντόστρωση ή 

ασφαλτόστρωση με εξαίρεση τυχόν περιορισμούς που έχουν τεθεί από 
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Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτ

κείμενη νομοθεσία.  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 

ωστόσο να μεταβληθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της παρούσας πρόσκλησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος

με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό

ανώτατο προϋπολογισμό 700.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο 

και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του 

Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών 

χρηματοδότησης του Δήμου. 

Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται

εμβέλειας που έχουν αμοιβαία συναποφασιστεί και συμφωνηθεί από τους 

εμπλεκόμενους δικαιούχους και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες μίας ομάδας 

Δήμων.  

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

 Το κόστος κατασκευής 

εγκεκριμένης οριστικής τεχνικής μελέτης ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις 

προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών 

τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων. 

 Οι δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας

έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου.

 Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών

έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικ

 

Δε θεωρούνται επιλέξιμες και δε χρηματοδοτούνται:

 Δαπάνες για αγορά η απαλλοτριώσεις γης. Ο 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
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Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κλπ.) σύμφωνα με την 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ 

ωστόσο να μεταβληθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της παρούσας πρόσκλησης.

δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, 

αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) 

ανώτατο προϋπολογισμό 700.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).  

Σε περίπτωση που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται 

και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του 

Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών 

χρηματοδότησης του Δήμου.  

δύναται να αυξάνεται σε περίπτωση παρεμβάσεων

που έχουν αμοιβαία συναποφασιστεί και συμφωνηθεί από τους 

εμπλεκόμενους δικαιούχους και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες μίας ομάδας 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

:  

Το κόστος κατασκευής οδοποιίας: Αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της 

εγκεκριμένης οριστικής τεχνικής μελέτης ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις 

προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών 

τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.  

ατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας: Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με 

έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου.

Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών: Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με 

έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου.

Δε θεωρούνται επιλέξιμες και δε χρηματοδοτούνται: 

απάνες για αγορά η απαλλοτριώσεις γης. Ο Δήμος υποχρεούται να τεκμηριώσει το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της εδαφικής λωρίδας του έργου. 

απάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. 

εχνικές μελέτες με σκοπό την ωρίμανση του έργου. 
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Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

ήσεις (περιβαλλοντικές κλπ.) σύμφωνα με την 

200.000.000 ευρώ μπορεί 

ωστόσο να μεταβληθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της παρούσας πρόσκλησης. 

στο Πρόγραμμα, 

κύριου υποέργου 200.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και 

δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται 

και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του 

Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών 

παρεμβάσεων Διαδημοτικής 

που έχουν αμοιβαία συναποφασιστεί και συμφωνηθεί από τους 

εμπλεκόμενους δικαιούχους και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες μίας ομάδας 

Αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της 

εγκεκριμένης οριστικής τεχνικής μελέτης ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις 

προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών 

Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με 

έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου. 

Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με 

ού δικαιούχου. 

απάνες για αγορά η απαλλοτριώσεις γης. Ο Δήμος υποχρεούται να τεκμηριώσει το 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης νομίμως υπογεγραμμένα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ, 10183

Η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη 

κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνημμένα στο αίτημα 

στοιχεία υποβάλλονται σε 

αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης.

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 

 Απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή

αιτήματος ένταξης.  

Φορείς που δε διαθέτουν την  απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων (άρθρο 44. του ν.4412/2016), στο 

αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη 

των καθηκόντων της αναθέτουσας 

αίτημα θα συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. 

Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα ανα

τότε η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί στη συνέχεια. 

 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

 

 Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης:

 Στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, 

κλπ) που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρ

αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης.

 Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας από το οποίο να 

προκύπτει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη 

πράξη. Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα, της αρχικής 

αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος 

του Δήμου προς την παραπάνω Διεύθυνση με τον σχετικό αριθμό 

πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλω

ενδιαφερόμενου Δήμου για τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα των 

υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων της περιοχής. 

 Ορθοφωτοχάρτης ή διάγραμμα κλίμακας 1 : 5000 της Γ.Υ.Σ. με την αποτύπωση 

της θέσης του προτεινόμενου έργου.
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Οι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης νομίμως υπογεγραμμένα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ, 10183 

 

Η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη 

κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνημμένα στο αίτημα 

στοιχεία υποβάλλονται σε CD/DVD ή memory stick προς αποφυγή όγκου χαρτ

αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης. 

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:  

Απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή

Φορείς που δε διαθέτουν την  απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων (άρθρο 44. του ν.4412/2016), στο 

αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη 

των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το 

αίτημα θα συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. 

Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα ανα

τότε η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί στη συνέχεια. 

 

Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης: 

Στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, 

κλπ) που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρ

αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. 

Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας από το οποίο να 

προκύπτει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη 

πράξη. Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα, της αρχικής 

αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος 

του Δήμου προς την παραπάνω Διεύθυνση με τον σχετικό αριθμό 

πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλω

ενδιαφερόμενου Δήμου για τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα των 

υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων της περιοχής.  

Ορθοφωτοχάρτης ή διάγραμμα κλίμακας 1 : 5000 της Γ.Υ.Σ. με την αποτύπωση 

της θέσης του προτεινόμενου έργου. 
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Οι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης νομίμως υπογεγραμμένα στο Υπουργείο 

Η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη 

κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνημμένα στο αίτημα 

προς αποφυγή όγκου χαρτιού και 

Απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή 

Φορείς που δε διαθέτουν την  απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων (άρθρο 44. του ν.4412/2016), στο 

αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη 

αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το 

αίτημα θα συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. 

Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, 

τότε η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί στη συνέχεια.  

Στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, 

κλπ) που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας από το οποίο να 

προκύπτει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη 

πράξη. Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα, της αρχικής 

αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος 

του Δήμου προς την παραπάνω Διεύθυνση με τον σχετικό αριθμό 

πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του 

ενδιαφερόμενου Δήμου για τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα των 

Ορθοφωτοχάρτης ή διάγραμμα κλίμακας 1 : 5000 της Γ.Υ.Σ. με την αποτύπωση 
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 Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμο

προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο /δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου 

από το οποίο θα προκύπ

δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν 

περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη υποβάλλεται απόφαση /δέσμευση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό 

εκπονηθεί/τροποπο

ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. 

 Βεβαίωση / Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο 

έργο/προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο 

πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις, που πιστοποιούν την πληρότητα και την ωριμότητα του 

φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί.

 Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το 

έργο. Για τα έργα βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών απαιτείται 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμου που να βεβαιώνει πως η εδαφική λωρίδα 

που καταλαμβάνει η αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του και

απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του 

έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για εξυπηρετούμενο πληθυσμό. 

 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της π

σχετικά τεκμήρια για τη χρηματοοικονομική του ικανότητα.

 Χρονοδιάγραμμα έργου.

 Για τις πιθανές δαπάνες των ΟΚΩ και των αρχαιολογικών εργασιών που 

προκύπτουν υποβάλλεται έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

προσδιορίζονται οι σχετικές δαπάνες. Οι εν λόγω δαπάνες θα συμπεριληφθούν 

στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. 

Ως ημερομηνία έναρξη υποβολής των αιτημάτων

17η Σεπτεμβρίου 2018 και ως 

 

Δεδομένου ότι στην πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω 

προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση 

προϋπολογισμού.   
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Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι η 

προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο /δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου 

από το οποίο θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που 

δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν 

περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη υποβάλλεται απόφαση /δέσμευση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό 

εκπονηθεί/τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.  

Βεβαίωση / Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο 

έργο/προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις, που πιστοποιούν την πληρότητα και την ωριμότητα του 

φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί. 

τησιακού καθεστώτος της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το 

έργο. Για τα έργα βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών απαιτείται 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμου που να βεβαιώνει πως η εδαφική λωρίδα 

που καταλαμβάνει η αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του και

απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του 

έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για εξυπηρετούμενο πληθυσμό.  

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους 

στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, θα πρέπει να παρασχεθούν 

σχετικά τεκμήρια για τη χρηματοοικονομική του ικανότητα. 

Χρονοδιάγραμμα έργου. 

Για τις πιθανές δαπάνες των ΟΚΩ και των αρχαιολογικών εργασιών που 

προκύπτουν υποβάλλεται έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

προσδιορίζονται οι σχετικές δαπάνες. Οι εν λόγω δαπάνες θα συμπεριληφθούν 

στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.  

έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 

και ως ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018.  

Δεδομένου ότι στην πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω 

προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση 
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υ από την οποία να προκύπτει ότι η 

προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο /δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.  

Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου 

τει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που 

δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν 

περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη υποβάλλεται απόφαση /δέσμευση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό 

ιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Βεβαίωση / Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο 

έργο/προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί.  

Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις, που πιστοποιούν την πληρότητα και την ωριμότητα του 

τησιακού καθεστώτος της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το 

έργο. Για τα έργα βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών απαιτείται 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμου που να βεβαιώνει πως η εδαφική λωρίδα 

που καταλαμβάνει η αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του και ότι δεν 

απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του 

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους 

ροτεινόμενης πράξης, θα πρέπει να παρασχεθούν 

Για τις πιθανές δαπάνες των ΟΚΩ και των αρχαιολογικών εργασιών που 

προκύπτουν υποβάλλεται έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου όπου 

προσδιορίζονται οι σχετικές δαπάνες. Οι εν λόγω δαπάνες θα συμπεριληφθούν 

ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 

Δεδομένου ότι στην πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω 

προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    

H αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία στη βάση 

των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης. 

Οι προτάσεις αξιολογούνται

ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (άμεση αξιολόγηση)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη 

συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινήσεις πα

Τεχνική Γραμματεία: 21315015491514,2131310122, ενώ σχετικές ερωτήσεις μπορούν να 

υποβληθούν στο email filodimos

Η ενημέρωση των δυνητικών
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ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία στη βάση 

των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.  

προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας

ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (άμεση αξιολόγηση). 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη 

συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινήσεις παρέχονται από την 

: 21315015491514,2131310122, ενώ σχετικές ερωτήσεις μπορούν να 

filodimos1@ypes.gr.  

δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 
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αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία στη βάση 

σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη 

ρέχονται από την 

: 21315015491514,2131310122, ενώ σχετικές ερωτήσεις μπορούν να 

δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ypes.gr  


