ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΤΡΙΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ
Τ.Κ ΑΚΟΥΜΙΩΝ

0006163686

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΜΠΟ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΥΛΛΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΑΝΟ

0006196240

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3

«Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και

0006195649

ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020, στο
πλαίσιο του οποίου εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη αφορά μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή
έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δεν αφορά στήριξη σε δρόμους που
εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, για το λόγο
ότι κατά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και προκειμένου ο Δήμος να αποδείξει το
ιδιοκτησιακό, υπέβαλε μεταξύ άλλων, την Αρ. Πρωτ. 11757/24-08-17 Βεβαίωση του Δημάρχου
σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη πράξη αφορά δημοτικό δρόμο που …., εξυπηρετεί ανεμπόδιστα
τη γενική κυκλοφορία και αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημοτικού οδικού δικτύου.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Έχει
υποβληθεί ορθοφωτοχάρτης στον οποίο αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση, αλλά όχι τα όρια
των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής.
Δε βεβαιώνεται με την Αίτηση Στήριξης ούτε έχει υποβληθεί σχετική βεβαίωση του Δήμου Αγίου
Νικολάου για τα παρακάτω:
α) Ότι το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6),
β) Ότι η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρθρο 71) και
γ) Ότι η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
άλλη διάκριση.
Δεν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε
σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Δεν έχει συμπληρωθεί από το δυνητικό δικαιούχο πίνακας
συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της πρόσκλησης.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν χρησιμοποιήθηκε το τυποποιημένο
έντυπο της αίτησης στήριξης και δε βεβαιώνεται: α) Η μη χρηματοδότηση της προβλεπόμενης δαπάνης
της πράξης από άλλο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου και β) Η παραγωγή ή η μη παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωσης της πράξης ή κατά τη
διάρκεια υλοποίησής της.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020 α)
Δεν έχει υποβληθεί ορθοφωτοχάρτης στον οποίο να αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση και τα
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις –
Τσιμεντοστρώσεις
αγροτικών δρόμων στο
Δήμο Ηρακλείου»

4

Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στη Τ.Κ
Παπαγιαννάδων Δήμου
Σητείας.

5

Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ.
Σαϊτούρων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής και β) οι εργασίες που προβλέπονται στο φυσικό
αντικείμενο του έργου αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, σύμφωνα με: 1) την από 09-112017 Τεχνική Έκθεση της μηχανικού, 2) τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης (όπως αυτά
αποτυπώνονται στο Παράρτημα της αίτησης στήριξης και γ) το αρ. πρωτ. 254003/1383/28-11-2017
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ. Το εν λόγω έγγραφο αναφέρει ότι
«Θα γίνουν εργασίες συντήρησης των οδών, που αποσκοπούν μόνο στην αποκατάσταση της επιφάνειας
των οδών, δηλαδή καθαρισμός από αγριόχορτα και αποκατάσταση της βατότητας από ρυακοφαγώματα
και κατολισθήσεις.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. Ο
προϋπολογισμός κρίνεται μη ρεαλιστικός διότι δεν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Δεν έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης το σύνολο
των προμετρημένων ποσοτήτων του σκυροδέματος (από τα 8.300 μ3 της προμέτρησης μεταφέρθηκαν
μόνο τα 7.000 μ3). Επιπλέον, ο Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό μελέτης είναι 23%.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί: α) εγκρίσεις αρμοδίων αρχαιολογικών
υπηρεσιών και β) έγκριση αρμόδιας υπηρεσίας δασών.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί: α) εγκρίσεις
αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών και β) έγκριση αρμόδιας υπηρεσίας δασών.

0006127664

0006187866

ΔΗΜΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης για την προτεινόμενη πράξη. Η μελέτη της
υποβληθείσας πρότασης έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου με αριθμό 50/2017. Έχει υπογραφεί αρμοδίως από τον συντάξαντα και έχει εγκριθεί από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Εντούτοις, δεν υποβλήθηκε η σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σητείας, το οποίο βάση των ισχυουσών διατάξεων εγκρίνει τη μελέτη. Σύμφωνα με το
άρθρο 56 του Ν. 3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Η υποβολή εγκεκριμένης
οριστικής μελέτης αποτελεί προϋπόθεση της προσκλήσεως.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Δεν έχουν υποβληθεί: α) η Γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών και β) η Υπαγωγή του
έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση του Δήμου
Ρεθύμνης σχετική με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης.
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

6

Βελτίωση αγροτικού
δρόμου από Αγ. Δέκα προς
Χουστουλιανά

0006192846

ΔΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

7

«Βελτίωση αγροτικού
δρόμου από Βαγιονιά προς
Στάβιες»

0006193041

ΔΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

8

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

0006175849

ΔΗΜΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Δεν
έχει υποβληθεί, η απαιτούμενη από την πρόσκληση, Βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Κ. για την εξυπηρέτηση
πρόσβασης σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αντί αυτής υπάρχει Βεβαίωση του τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (αριθμ. πρωτ. 17825/29-112017). Έχει υποβληθεί ορθοφωτοχάρτης στον οποίο αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση αλλά όχι
τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 17777/29-11-2017
Βεβαίωση του Δημάρχου η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά στήριξη σε δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική
κυκλοφορία αλλά αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για
την εκτέλεση της πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη υποβλήθηκε οριστική μελέτη η οποία όμως δεν
συνοδεύεται από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Επιπλέον, δεν έχει υποβληθεί
έγκριση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη υποβλήθηκε οριστική μελέτη η
οποία όμως δε συνοδεύεται από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Επιπλέον, δεν
έχει υποβληθεί έγκριση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Δεν
έχει υποβληθεί, η απαιτούμενη από την πρόσκληση, Βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Κ. για την εξυπηρέτηση
πρόσβασης σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αντί αυτής υπάρχει Βεβαίωση του τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (αριθμ. πρωτ. 17824/29-112017).
Έχει υποβληθεί ορθοφωτοχάρτης στον οποίο αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση αλλά όχι τα
όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 17774/29-11-2017 Βεβαίωση του Δημάρχου η προτεινόμενη πράξη δεν
αφορά στήριξη σε δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία αλλά αποτελεί μέρος του ευρύτερου
οδικού δικτύου.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για
την εκτέλεση της πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη υποβλήθηκε οριστική μελέτη η οποία όμως δεν
συνοδεύεται από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Επιπλέον, δεν έχει υποβληθεί
έγκριση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη υποβλήθηκε οριστική μελέτη η
οποία όμως δεν συνοδεύεται από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Επιπλέον,
δεν έχει υποβληθεί έγκριση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Έχει
υποβληθεί ορθοφωτοχάρτης στον οποίο αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση αλλά όχι τα όρια
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

9

10

Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ.
Αγίου Κωνσταντίνου

Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ.
Γερανίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης οριστικής μελέτης. Για την προτεινόμενη πράξη υπάρχει
οριστική μελέτη (Αρ. Μελέτης 35/2017) εγκεκριμένη από το Δ.Σ. με την Αριθμ. 204/2017 Απόφαση.
Σύμφωνα με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και την τεχνική περιγραφή πρόκειται για έργο
εντός των κυρωμένων αναδασμών «Μοιρών έτους 1976», «Πόμπιας έτους 1977» και «Πετροκεφάλι
έτους 1976» της Δ.Ε. Μοιρών του Δ. Φαιστού, σε τμήματα δρόμων συνολικού μήκους 2,3km.
Εντούτοις, τα τμήματα των δρόμων στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η παρέμβαση, όπως αυτά
απεικονίζονται στα συνημμένα σχέδια Τ1 (τμήμα I & II), Τ2 (τμήμα I, II & III) και Τ3 (τμήμα I & II)
που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, αθροίζουν
συνολικό μήκος 8.375km, περίπου, καθιστώντας ασαφές το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση του Δήμου
Φαιστού σχετική με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Αδυναμία προσδιορισμού (ασάφεια) του φυσικού αντικειμένου
της προτεινόμενης πράξης. Διαπιστώθηκε μεγάλη ασυμφωνία, μεταξύ περιγραφής του φυσικού
αντικειμένου, μελέτης και συνοδευτικών στοιχείων, ως προς το μήκος της προτεινόμενης οδοποιίας.

0006187842

0006187248

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εκτός των ορίων που τίθενται στην
πρόσκληση. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι 268.000,00 € < 300.000,00
€.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Δεν έχουν υποβληθεί: α) η Γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών και β) η Υπαγωγή του
έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση του Δήμου
Ρεθύμνης σχετική με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση ρεμάτων με τα οποία διασταυρώνονται τμήματα της προτεινόμενης
παρέμβασης και δεν έχει υποβληθεί απαλλαγή της σχετικής απαίτησης από την αρμόδια υπηρεσία. Η εν
λόγω απαίτηση προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 256393/30-11-2017 έγγραφο Υπαγωγής του έργου σε
ΠΠΔ στο οποίο τίθενται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 1) να εφαρμοστεί η σχετική
Νομοθεσία περί υδατορεμάτων και β) να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των Παρ. 1 έως και 4
του κεφαλαίου 5 (Στοιχεία γνωμοδότησης) της με αρ. πρωτ. 7811/24-11-2017 γνωμοδότησης της
Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου. Στο τελευταίο αυτό έγγραφο προτείνεται για τα τμήματα όπου η υφιστάμενη
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οδός διασταυρώνεται με ρέματα, η οριοθέτησή τους πριν από τα έργα διευθέτησής τους.
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Βελτίωση αγροτικού
δρόμου Μαχαιράς

0006163044

ΔΗΜΟΣ
ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

12

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΜΥΡΙΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

0006160647

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

13

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

0006161644

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία. Έχει υποβληθεί η αρ. πρωτ. 17898/29-11-2017 Βεβαίωση του
Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία «οι εργασίες βελτίωσης της οδού, ακολουθούν το υφιστάμενο
ανάγλυφο του εδάφους της υφιστάμενης χάραξης της αγροτικής οδού και χωροθετούνται εντός της
ζώνης κατάληψης του υφιστάμενου δρόμου, συνεπώς δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την
υλοποίηση του έργου». Εντούτοις, στο κεφάλαιο: Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης της Αίτησης
Στήριξης, δηλώνεται ότι το πλάτος του καταστρώματος της υπό βελτίωση οδού κυμαίνεται από 3,50μ
έως 5,00μ ενώ σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το συνολικό πλάτος του κυκλοφορούμενου
οδοστρώματος της διατομής που θα εφαρμοστεί είναι 6,00μ. και το πλάτος του ερείσματος τόσο στο
όρυγμα όσο και στο επίχωμα είναι π=1,50μ. Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν αναγκαία την κατάληψη
γης, μεγαλύτερης έκτασης από τη διατιθέμενη και οδηγούν στην απαίτηση εξασφάλισής της.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση του Δήμου
Μινώα Πεδιάδας σχετική με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαπλάτυνσης
του οδοστρώματος. Οι εν λόγω εργασίες αναφέρονται και στην υποβληθείσα προμελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παρ. 5.2) της προτεινόμενης πράξης. Τα παραπάνω δε συμφωνούν με το
αρ. πρωτ.: 2263/19-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης, το οποίο επιτρέπει την
ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση του οδοστρώματος μόνο υπό την προϋπόθεση έκδοσης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία δεν έχει υποβληθεί.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης.
Στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, στην αίτηση στήριξης, αλλά και στην
προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παρ. 5.2), αναφέρεται η βελτίωση και διαπλάτυνση του
αγροτικού δρόμου στην περιοχή Σμυρίλιο. Εντούτοις, για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν
αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Σύμφωνα με την περιγραφή της προτεινόμενης πράξης και το
αριθμ. πρωτ.: 2263/19/05/2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης απαιτείται η έκδοση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία δεν έχει υποβληθεί.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Η
προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, οι οποίες
δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες της πρόσκλησης, σύμφωνα με: α) τα Στοιχεία Φυσικού
Αντικειμένου της Πράξης (στην αίτηση στήριξης) και β) την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑΔΟΛΑΚΙΑΣΚΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

14

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ
ΤΥΛΙΣΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

πρόταση, στην οποία περιγράφεται σαφώς η αποκατάσταση ζημιών σε τμήμα του δρόμου που είναι ήδη
ασφαλτοστρωμένο.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ.: 2264/19-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης, δεν
είναι επιτρεπτή η ασφαλτόστρωση και η διαπλάτυνση του οδοστρώματος, εργασίες οι οποίες
αναφέρονται: α) στην περιγραφή των παραδοτέων της πράξης στην αίτηση στήριξης, β) στην Τεχνική
Έκθεση που συνοδεύει την πρόταση και γ) στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παρ. 5.2)
της προτεινόμενης πράξης). Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο οι επεμβάσεις αυτές είναι επιτρεπτές μόνο
υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και θα εκδοθεί
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία δεν έχει υποβληθεί.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
διότι στην περιγραφή των παραδοτέων της πράξης στην αίτηση στήριξης (παράγραφος 3d), στην
Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την πρόταση (παράγραφος 1Δ) και στην προμελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (παρ. 5.2), αναφέρεται η διαπλάτυνση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 2264/19-05-2015 έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία δεν
έχει υποβληθεί.

0006185848

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. α)
Σύμφωνα με τη Γεν. Οριζοντιογραφία-Αρ. Σχ. Γ1 (στην οποία αποτυπώνεται η προτεινόμενη παρέμβαση
και τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών), τμήμα της προτεινόμενης παρέμβαση υλοποιείται σε εντός
σχεδίου περιοχή και β)Σύμφωνα με την από 26-10-2017 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου, οι δρόμοι της
προτεινόμενης πράξης «αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου χωρίς όμως να εξυπηρετούν
τη γενικότερη κυκλοφορία».
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης για την προτεινόμενη πράξη. Δεν έχει
υποβληθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου για την έγκριση της οριστικής
μελέτης του έργου. Επιπλέον δεν προσδιορίζεται η διατομή η οποία θα εφαρμοστεί. Αναφέρεται μόνο το
μέσο πλάτος 4-6μ. Η επιλογή μη σταθερής διατομής αποτυπώνεται και στα σχέδια των διατομών Δ1 και
Δ2. Αυτό σχολιάζεται και στην με αρ. πρωτ. 144753/2870/21-11-2014 Υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην οποία αναφέρεται: α) ότι η θέση του έργου είναι εντός και εκτός
οικισμού Τυλίσσου και β) «…με δεδομένο ότι η ομοιομορφία των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός
δρόμου βελτιώνει την οδική ασφάλεια, να διατηρηθεί όσο το δυνατόν σταθερού πλάτους δρόμου….».
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για τη μελέτη της προτεινόμενης πράξης δεν έχει υποβληθεί

-6-

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την έγκρισή της. Επιπλέον δεν προσδιορίζεται η
διατομή η οποία θα εφαρμοστεί. Αναφέρεται μόνο το μέσο πλάτος 4-6μ. Η επιλογή μη σταθερής
διατομής αποτυπώνεται και στα σχέδια των διατομών Δ1 και Δ2.
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«Ασφαλτόστρωση βελτίωση αγροτικών
δρόμων Δήμου Καντάνου Σελίνου»
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Βελτίωση της πρόσβασης
σε γεωργικές και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην τοπική
κοινότητα Κεράς του Δήμου
Χερσονήσου
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

0006196042

0006194444

0006167455

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΝΤΑΝΟΥΣΕΛΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΑΡΙΟΥ

Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί: α) έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας και β) έγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην Επαρκή Πληρότητα και
Ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί: α) έγκριση
αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και β) έγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Για την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί: α) Η έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας και β) Η Υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. Ο
προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης δεν κρίνεται ρεαλιστικός. Έχουν υπολογιστεί λάθος (χωρίς
να γίνουν οι αναγωγές σε μ3) οι προσαυξήσεις λόγω μεταφορικών στα Άρθρα Γ1.2 , Γ2.2 και Δ1.8 στον
προϋπολογισμό της μελέτης με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα επιπλέον κόστος 250.416,02€ σε αυτόν
(συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ε.Ο. και των απροβλέπτων).
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων της προτεινόμενης πράξης έχουν υποβληθεί οι Α.Π.:
227500/27-10-2017 και 827542/27-10-2017 Υπαγωγές του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις. Στα εν λόγω έγγραφα υπάρχουν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, αντίστοιχα:
α) «Ειδικά για το σημείο συμβολής με την Επαρχιακή Οδό 13, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης για κατασκευή τυχόν διαβάσεων και για την αντιμετώπιση της
απορροής των ομβρίων» και β) «Ειδικά για το σημείο συμβολής με την Επαρχιακή Οδό 19, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης για κατασκευή τυχόν διαβάσεων και
για την αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων». Δεν έχουν προσκομιστεί οι αναφερόμενες
σύμφωνες γνώμες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ.
Αρχαίας Ελεύθερνας

Κωδ.
ΟΠΣΑΑ

0006187644

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Για
την προτεινόμενη πράξη δεν έχουν υποβληθεί:
α) βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Ρ. αναφορικά με την εξυπηρέτηση πρόσβασης σε γεωργική ή
κτηνοτροφική εκμετάλλευση, β) ορθοφωτοχάρτης ηλεκτρονικά και γ) Βεβαίωση για το ότι η
προτεινόμενη πράξη δεν αφορά στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και
αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης. Δεν έχουν υποβληθεί: α) η Γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών, β) η Υπαγωγή του
έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και γ) η Γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού
Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης.
Για την εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης δεν αποδεικνύεται η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία. Επιπλέον, σύμφωνα με την περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης σε μήκος 631,00μ περίπου ο δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος με μέσο πλάτος 3,30μ. και
σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία του έργου η ελάχιστη διατομή θα είναι 6,50μ. χωρίς να αποδεικνύεται
για το τμήμα αυτό η εξασφάλιση της πρόσθετης απαιτούμενης γης.
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο: Πληρότητα της αίτησης στήριξης. Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση του Δήμου
Ρεθύμνης σχετική με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης.
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