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Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.: 3094/04-09-2017 πρόσκληση του 

Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, οι Δήμοι της Περιφέρειας είναι δυνητικοί 

δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4. 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» του Π.Α.Α. 2014-2020.   

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, το πεδίο εφαρμογής της δράσης 

περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική 

εκμετάλλευση, με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση. 

Έχει σαν στόχο την 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 και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές περιοχές, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την 

παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλλει 

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις 

στο αγροτικό – κτηνοτροφικό εισόδημα. 

Οι δρόμοι που επιλέχθηκαν για τον Δήμο Νέστου είναι :  

α) δρόμος στο αγρόκτημα Προαστίου Αναδ. 1975 – 1976, μήκους 1.660,00 μ. 

 Η βελτίωση θα γίνει από τη θέση Α με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 (558835,62 

4534719,09) έως τη θέση Β (560461.30,4534584,61) σε συνολικό μήκος 1.660,00μ. 

Το πλάτος της οδού που θα ασφαλτοστρωθεί θα είναι 6,00μ και θα υπάρχει έρεισμα 

δεξιά και αριστερά 0,50μ. Η επίκλιση της οδού θα είναι μονοκλινής για την απορροή 

των όμβριων υδάτων προς την πλευρά της υφιστάμενης τάφρου όπως δηλαδή είναι 

και στην υφιστάμενη κατάσταση. (Εικόνα 1). 
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β) δρόμος στο Αγρόκτημα Δρυμούσας – Αναδ. 1969, μήκους 940,00 μ.  

 Η βελτίωση θα γίνει από τη θέση Α με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 (560477.59, 

4535888,93) έως τη θέση Β (561404.76, 4535907,92) σε συνολικό μήκος 940μ. 

Το πλάτος της οδού που θα ασφαλτοστρωθεί θα είναι 5,50μ και θα υπάρχει έρεισμα 

δεξιά και αριστερά 0,50μ. Η επίκλιση της οδού θα είναι αμφικλινής για την απορροή 

των όμβριων υδάτων εκατέρωθεν της οδού. (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1:  Αγροτική Οδός 1 

Εικόνα 2:  Αγροτική Οδός 2 




