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Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση της δράσης: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Σχετικά :

1. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3389/28-06-2017 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
2. Τα με αρ. πρωτ. 9756/08-09-2017 και 10012/15-09-2017 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σε συνέχεια ερωτημάτων που διατυπώθηκαν σχετικά με την πρόσκληση της δράσης: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και της έκδοσης των παραπάνω σχετικών
εγγράφων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τις Διατομές οδού που εφαρμόζονται στην εν λόγω
πρόσκληση:


Για την κατηγορία οδού AV, είναι δυνατό 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.



Για την κατηγορία οδού AVI, η οποία περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο 41 αλλά όχι στο τεύχος
των ΟΜΟΕ-Δ, είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διατομές η2 ή η1 σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο, όπως η Εγκύκλιος 41 ορίζει ρητά και με τήρηση των προαναφερομένων για την
κατηγορία AVI.

Η περίπτωση αποκλίσεων από τα οριζόμενα στις παρούσες οδηγίες, ιδιαίτερα στις ορεινές
μειονεκτικές περιοχές, «επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον μια τέτοια ανάγκη
αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε η
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία θα επιβεβαιώνεται με τη σχετική έκδοση έγγραφης
απόφασης για τη συγκεκριμένη απόκλιση». Η απαιτούμενη έκθεση τεκμηρίωσης του μελετητή και η
ανωτέρω απόφαση της Υπηρεσίας θα πρέπει να επισυνάπτονται στο πλαίσιο της αίτησης στήριξης του
δυνητικού δικαιούχου.
Σημειώνεται ότι ως αρμόδια Υπηρεσία θεωρείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία) που
παρακολουθεί και ελέγχει τη σχετική μελέτη.
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Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης

Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστ. Μονάδας Α, Β.1
2. Χρονολογικό Αρχείο

Μαρία Κασωτάκη
Χημικός Μηχανικός με Α΄ β

Πίνακας Αποδεκτών
- Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης
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