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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 72/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 5868/18-3-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα 
στην πρόσκληση ΑΤ05 µε τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , στον Άξονα 
Προτεραιότητας : « Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών», µε 
τίτλο πρότασης του ∆ήµου : « Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού  
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στεφανος Μπίγγας  
8. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα 
τα παρόντα µέλη συµφωνήσαν να συζητηθεί.  Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Νικ. Φουρκιώτη 
ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την από 16-3-2021 εισήγηση  του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ05 µε τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , 
στον Άξονα Προτεραιότητας : « Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισµών» µε τίτλο πρότασης του ∆ήµου : « Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας» 
Ιστορικό 
 Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ 14575/24-07-2020 (Α∆Α: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) και κωδικό 
ΑΤ05Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 
Οδοποιία» »στον Άξονα Προτεραιότητας  « Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου 
και των οικισµών».  
 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 
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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.  
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. ∆εν χρηµατοδοτούνται 
οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών. 
 Ωστόσο, δεν χρηµατοδοτούνται: -  

• ∆απάνες για αγορά ή απαλλοτριώσεις γης. Ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος υποχρεούται να τεκµηριώσει το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της εδαφικής λωρίδας του έργου.  

• ∆απάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεµβάσεις συντήρησης.  

• Τεχνικές µελέτες µε σκοπό την “ωρίµανση” του έργου 
Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31-12-2023, µε δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων 
αιτηµάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  
∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία υποβολής της 
πρότασης ορίζεται η 31-03-2021.   
Αίτηση Χρηµατοδότησης 
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). Στην πρόσκληση δεν υπάρχει άνω όριο αιτούµενου 
προϋπολογισµού. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος αιτηθεί ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσό, 
δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει µικρότερο οικονοµικό αντικείµενο µε στόχο την βέλτιστη 
διαχείριση των πόρων της πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτηµάτων της χώρας. 
Αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήµατος χρηµατοδότησης αποτελούν τα δικαιολογητικά / έγγραφα που 
αναγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 5 της πρόσκλησης, τα οποία επί ποινή αποκλεισµού και τα οποία θα 
συνυποβληθούν. 
Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει µία αίτηση 
χρηµατοδότησης µε ένα ΥΠΟΕΡΓΟ µε τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας » 

Ειδικότερα 
Οι οικισµοί Ασβεστόπετρας, Άρδασσας, Εµπορίου, Μηλοχωρίου, Αναρράχης, Φούφα,  ∆ροσερού, Περδίκκα, 
Ανατολικού, Αγίου Χριστοφόρου, Κοµνηνών, Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας, είναι κυρίως αγροτικοί και το 
µεγαλύτερο µέρος της κτηµατικής περιοχής τους εξαιτίας και των ευνοϊκών συνθηκών αποτελούν πρόσφορο 
έδαφος για την ανάπτυξη δυναµικών καλλιεργειών. Σε αυτές τις καλλιέργειες απασχολείται ένα µεγάλο µέρος 
του αγροτικού δυναµικού της ευρύτερης περιοχής. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στα 
αγροκτήµατα των άνω περιοχών καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου . Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόµενη χρήση 
γεωργικών µηχανηµάτων στα αγροκτήµατα αυτά απαιτεί κατάλληλο οδικό υπόβαθρο  
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την εν λογω πρόταση στοχεύει στη βελτίωση κάποιων υφιστάµενων αγροτικών οδών 
που βρίσκονται στις κοινότητας Ασβεστόπετρας, Άρδασσας, Αναρράχης, Εµπορίου, Φούφα, Μηλοχωρίου, 
∆ροσερού, Περδίκκα, Ανατολικού, Αγίου Χριστοφόρου, Πύργων και Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας. Οι 
δρόµοι αυτοί λόγω των καιρικών συνθηκών και της ελλιπούς συντήρησης τους δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν επαρκώς τον αγροτικό πληθυσµό της περιοχής ενώ ταυτόχρονα εγκυµονούν κινδύνους 
ατυχηµάτων. 
Συγκεκριµένα το παραπάνω έργο έχει να κάνει µε δέκα επί µέρους περιοχές του ∆ήµου Εορδαίας : 1) 
Κοινότητα Πτολεµαΐδας , 2) Κοινότητα Αναρράχης - Κοινότητα ∆ροσερού , 3) Κοινότητα Ασβεστόπετρας - 
Κοινότητα. Άρδασσας , 4) Κοινότητα Αναρράχης – Κοινότητα Φούφα , 5) Κοινότητα Κοµνηνών , 6) Κοινότητα 
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Πύργων 7) Κοινότητα  Περδίκκα 8) Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 9) Κοινότητα Ανατολικού  και 10) 
Κοινότητα  Εµπορίου.  
Το συνολικό µήκος των δρόµων της αγροτικής οδοποίας ανέρχεται σε 19,628 χλµ . και  ο συνολικός 
προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.950.000,00 ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%) . 
Λήψη απόφασης  
Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   
α) Την αποδοχή των όρων της ΑΠ 14575/24-7-2020 πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου Αγροτική 
Οδοποιία» του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΑΠ 22721/11-12-2020 
1η τροποποίηση  
β) Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο: « Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας 
» στην πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του προγράµµατος «Αντώνης 
Τρίτσης»  συνολικού προϋπολογισµού  3.950.000,00 (µε ΦΠΑ 24%)  
ε ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας , ως νόµιµου εκπρόσωπου του ∆ήµου, για την υπογραφή 
κάθε απαιτούµενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης.» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 72/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την µε αριθµ.πρωτ 14575/24-07-2020 (Α∆Α: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) και κωδικό ΑΤ05Πρόσκληση του 
προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
3. την από 16-3-2021 εισηγηση του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
α) Την αποδοχή των όρων της ΑΠ 14575/24-7-2020 πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου Αγροτική 
Οδοποιία» του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΑΠ 22721/11-12-2020 
1η τροποποίηση  
β) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο: « Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας 
» στην πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», του προγράµµατος «Αντώνης 
Τρίτσης» , συνολικού προϋπολογισµού  3.950.000,00 (µε ΦΠΑ 24%)  
γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας , ως νόµιµου εκπρόσωπου του ∆ήµου, για την υπογραφή κάθε 
απαιτούµενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  72/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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