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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ» 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Ύδρας 10, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2510620459 | Fax: 2510620429 | anka@ankavala.gr 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 19.2.4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

 19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ). 

 19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ). 

 19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

 19.2.4.5: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΜΥΛΟΙ, ΓΕΦΥΡΙΑ).  

ΔΡΑΣΗ 19.2.5: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 19.2.5.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ. 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ  

 19.2.6.1.1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ. 

 19.2.6.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ. 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την 
πρόσκληση. Στο πλαίσιο αυτό, για όλες τις υποδράσεις, εξετάζονται τα ακόλουθα: 

Κωδικός Περιγραφή 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό (εφόσον 

αυτό υπάρχει) βάσει του οποίου 
εξετάζεται το κριτήριο  

19.2Δ_111 Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό δίκαιο 
και το σχετικό με την εφαρμογή τους 
εθνικό δίκαιο.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_112 Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και 
να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής 
στρατηγικής και στην επίτευξη των 
επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του 
Τοπικού Προγράμματος.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_113 Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με 
τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το 
CLLD/LEADER.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_114 Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 
κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
αυτής.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_115 Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες 
συμβάσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 
τουλάχιστον φάκελος δημόσιας σύμβασης 
(κατά την έννοια του άρθρου 45 του 
Ν4412/2016) 

Συντάσσεται Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 
(κατά την έννοια του άρθρου 45 του Ν. 
4412/2016). Βλ. συνημμένο πρόσκλησης 
«Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου Δημόσιας 
Συμβάσης (Άρθρο 45, Ν.4412/2016)»  

 

19.2Δ_116 Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των 
υποβληθεισών δαπανών (εκτός των έργων 
που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων 
έργων).  

Απαιτούμενο δικαιολογητικό «Δικαιολογητικά 
που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών 
(πλην των δαπανών που αναφέρονται σε 
έργα που υλοποιούνται με δημόσια 
σύμβαση)»  

19.2Δ_117 Τα έργα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου και 
«Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης 
πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-
10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 
2014-2020» 
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Κωδικός Περιγραφή 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό (εφόσον 

αυτό υπάρχει) βάσει του οποίου 
εξετάζεται το κριτήριο  

19.2Δ_118 Τα έργα θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλλου, της φυλής ή της εθνικής 
καταγωγής. 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_119 Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα έργα 
δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_120 Θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος 
φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση 
όπου απαιτείται. 

 

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Κανονιστικό 
πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον 
απαιτείται)»  

19.2Δ_121 Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό 
προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης 
στήριξης. 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_122 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του 
ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης 

(Δεν απαιτείται για τις άυλες ενέργειες της 
υποδράσης 19.2.4.4) 

Απαιτούμενο δικαιολογητικό «Στοιχεία και 
φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, 
εκτός άυλων ενεργειών» & «Αποδεικτικά 
στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο 
οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην πρόσκληση» 

 

19.2Δ_123 Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή 
τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην 
Πρόσκληση.  

(Το κριτήριο αφορά μόνο αναπλάσεις 
ή αναδείξεις οικισμών ή τμημάτων 
οικισμών που προτείνονται μόνο στο 
πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.3)  

 

Απαιτούμενο δικαιολογητικό «Ειδικές 
πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση» 

 

19.2Δ_124 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και 
αναληθή στοιχεία.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 
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Κωδικός Περιγραφή 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό (εφόσον 

αυτό υπάρχει) βάσει του οποίου 
εξετάζεται το κριτήριο  

19.2Δ_126 Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο 
υποβολής της πρότασης δεν έχουν 
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 
παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή 
Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την 
υλοποίηση έργων.  

Απαιτούμενο δικαιολογητικό «Στοιχεία του 
αιτούντος» (Υπεύθυνη Δήλωση) 

19.2Δ_128 Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου 
υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

- 

19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_130 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την 
περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς 
της προκηρυσσόμενης υποδράσης.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_131 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής 
εφαρμογής της προκηρυσσόμενης 
υποδράσης του τοπικού προγράμματος. 

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Στοιχεία και 
φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, 
εκτός άυλων ενεργειών» 

19.2Δ_132 Ο συνολικός προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο 
ΠΑΑ. Ειδικότερα: μέγιστος 
προϋπολογισμός πράξης και επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 600.000 σε περίπτωση μη 
άυλων και προϋπολογισμός 50.000 σε 
περίπτωση άυλων. 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_133 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά 
υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα/καθεστώς της 
5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

19.2Δ_134 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη 
με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει 
κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Αίτηση στήριξης και Απαιτούμενο 
Δικαιολογητικό «Στοιχεία του αιτούντος» 

19.2Δ_139 Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των 
προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 
εφόσον εφαρμόζεται. 

(Δεν απαιτείται στις υποδράσεις 19.2.6.1 και 
19.2.6.2) 

Εξετάζεται η προτεινόμενη πράξη με βάση 
τον ορισμό 23 «έναρξη εργασιών» του 
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) 

Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού εξετάζεται η 
προτεινόμενη πράξη με βάση τον ορισμό 49 
«αρχική επένδυση» του άρθρου 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) 
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Κωδικός Περιγραφή 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό (εφόσον 

αυτό υπάρχει) βάσει του οποίου 
εξετάζεται το κριτήριο  

19.2Δ_140  Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να 
εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους  
(Δεν απαιτείται στις υποδράσεις 
19.2.4.1 και 19.2.5.1)  

Εξετάζεται κατά περίπτωση: η ύπαρξη άδειας 
λειτουργίας, η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κλπ.  

19.2Δ_141 Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα 
λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης. 

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Στοιχεία του 
αιτούντος» 

19.2Δ_142 Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για 
έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις  

(Δεν απαιτείται στην υποδράση 19.2.4.4)  

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Τεχνική 
επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που 
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις»  

 

Α02.113 Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της 
προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 
10303/2013, άρθρο 65, παρ. 6) 

Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης 
του προτεινόμενου έργου κατά την 
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Α02.114 Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει 
τμήμα που έπαψε ή μετεγκαταστάθηκε 
(σύμφωνα με τον Καν.1303/13, άρθρο 71) 

(Δεν απαιτείται στις υποδράσεις 19.2.4.4, 
19.2.5.1, 19.2.6.1 & 19.2.6.2) 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου και 
φωτογραφική τεκμηρίωση.  

 

ΑΟ2.118 Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

Α02.119 Εξετάζεται η συμβατότητα της 
προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες 
του ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων 

Εξετάζονται:  
• • Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη 
κρατικής ενίσχυσης (συμπληρώνεται από την 
ΟΤΔ).  
• • Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με 
την υποδράση, σημείο Β «Αποδεικτικά 
στοιχεία για την εξέταση των κρατικών 
ενισχύσεων ανάλογα με τη φύση της πράξης 
και την εθνική νομοθεσία που την διέπει».  
• • Ερωτηματολόγιο Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού ή Σύγχρονου 
Πολιτισμού (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση από τον υποψήφιο 
δικαιούχο μόνο για τις υποδράσεις 
19.2.4.4 και 19.2.4.5)  

 

ΑΟ2.122 Εξετάζεται η βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης. 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 
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Κωδικός Περιγραφή 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό (εφόσον 

αυτό υπάρχει) βάσει του οποίου 
εξετάζεται το κριτήριο  

AO3.111 Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την 
πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του 
μέτρου /δράσης/πρόσκλησης 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

ΑΟ3.112_Επ. Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την 
πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης 
του έργου.  

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Στοιχεία 
τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για 
την εκτέλεση της πράξης» 

ΑΟ5.111_Πλ. Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης 
στήριξης.  

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου και 
λοιπά δικαιολογητικά 

ΑΟ5.112_Πλ. Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων 
οργάνων για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης.  

Απαιτούμενο Δικαιολογητικό «Απόφαση Δ.Σ. 
ή άλλου αρμοδίου οργάνου για την υποβολή 
της αίτησης στήριξης» 

ΑΟ6.111_Χρ. Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης 
εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση 
περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η 
πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της 
περιόδου αυτής. 

Αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου 

ΑΟ7.111_Συ. Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων.  

- 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων όλων των υποδράσεων εξετάζονται τα ακόλουθα: 

19.2Δ_111 - Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό 
δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο. 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα εάν η προτεινόμενη πράξη δεν 
αντίκειται στο εφαρμοστέο Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψιν και τη σχετική Δήλωση του 
Δικαιούχου, που αποτελεί τμήμα της Αίτησης Στήριξης.   

19.2Δ_112 - Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της 
τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του 
Τοπικού Προγράμματος 

Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πράξεων ως προς την καταπολέμηση των 
διαπιστωμένων προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης και την επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών 
κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος. Οι θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που 
αφορούν τις προκηρυσσόμενες υποδράσεις είναι οι κάτωθι (ανά υποδράση):  

Υποδράση Θεματική κατεύθυνση 

19.2.4.1 - Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 
(πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού 
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

4η – Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και 
της ποιότητας ζωής 
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Υποδράση Θεματική κατεύθυνση 

19.2.4.2 - Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή 
επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, 
κ.λπ.) 

4η – Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και 
της ποιότητας ζωής 

19.2.4.3 - Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια 
χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, 
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές 
διαδρομές κ.λπ.) 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διαφοροποίηση 
και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

19.2.4.4 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 4η – Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και 
της ποιότητας ζωής 

19.2.4.5 - Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και 
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 
τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή 
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια 
κ.λπ.) 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διαφοροποίηση 
και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

19.2.5.1 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

02 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και 
ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

19.2.6.1 - Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και 
δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

03 - Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

19.2Δ_113 - Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται 
στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/LEADER  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη περιοχή εστίασης του ΠΑΑ 
2014-2020:  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Β: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

19.2Δ_114 - Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 
κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου της πράξης με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της. Τα 
έργα θα πρέπει, αυταπόδεικτα, να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων της 
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περιοχής παρέμβασης ή/και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της μέσα από την υποβοήθηση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων όπως ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, κλπ. 

19.2Δ_115 - Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να έχουν 
υποβληθεί τουλάχιστον φάκελος δημόσιας σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 45 του 
Ν4412/2016) 

Προσκομίζεται Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις. 

Στις περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την 
αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που 
περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 

19.2Δ_116 - Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών (εκτός των 
έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το 
μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές 
αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι η 
πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την 
μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο 
προϊόν. 

19.2Δ_117 - Τα έργα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με 
τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της υπ’ αριθ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Εξετάζονται: η αίτηση στήριξης 
υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η ενότητα που αφορά την περιγραφή του τρόπου ενσωμάτωσης 
των σχετικών οριζόντιων πολιτικών από την πράξη, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης και 
ο πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα της πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει εγκεκριμένη την ΜΠΕ και τη σχετική Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει 
να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το κριτήριο επιλεξιμότητας 
19.2Δ_117, να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-
2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις, 
εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης 
της πράξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ’αρ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. 

19.2Δ_118 - Τα έργα θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η ενότητα που αφορά την περιγραφή 
του τρόπου ενσωμάτωσης των σχετικών οριζόντιων πολιτικών από την πράξη.  

19.2Δ_119 - Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα έργα δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

19.2Δ_120 - Θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση όπου απαιτείται  
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Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, αυτός που ορίζεται με την 
αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την 
αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

19.2Δ_121 - Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης  

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα το σχετικό τμήμα.   

19.2Δ_123 - θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην 
Πρόσκληση  

Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού ή τμήματος 
αυτού, στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.3 του υπομέτρου, θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, το 
περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στην παρούσα πρόσκληση.  

19.2Δ_122 - Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης 

Σε περίπτωση μη άυλων  πράξεων απαιτούνται: 

 Αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή 
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή 
του αγροτεμαχίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης μικρών βοηθητικών κτισμάτων 
εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά (9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από σχετικά πιστοποιητικά 
μεταγραφής, κυριότητας, βαρών και μη διεκδικήσεως.  

 Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. 

19.2Δ_123 - Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην 
Πρόσκληση 

Εξετάζεται στην περίπτωση που τα έργα αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη 
οικισμού ή τμήματος αυτού. Το περιεχόμενο της μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού εξειδικεύεται στα συνημμένα της 
πρόσκλησης. 

19.2Δ_124 - Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης 
συνθέτουν μια ενιαία και πλήρως λειτουργική επενδυτική ή άυλη δραστηριότητα.  

19.2Δ_125 - Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

19.2Δ_126 - Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση 
με την υλοποίηση έργων 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

19.2Δ_128 - Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού 
κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την 
προκήρυξη 
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Εξετάζονται τα σχετικά παραγόμενα αρχεία στο ΟΠΣΑΑ αλλά και το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων 
της Ο.Τ.Δ. 

19.2Δ_129 - Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Εξετάζεται αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα τμήματα της αίτησης στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, τα 
σχετικά παραρτήματα, καθώς και άλλα απαιτούμενα συνοδευτικά. 

19.2Δ_130 - Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υποδράσης.   

Εξετάζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί, οι οποίοι προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης ή/και 
από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας.  

19.2Δ_131 - Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης 
υποδράσης του τοπικού προγράμματος  

Εξετάζονται ειδικότερα τα αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της επένδυσης 
(όταν απαιτείται). Τα αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από 
τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη και από το οποίο πιστοποιείται η 
χωροθέτηση της προτεινόμενης πράξης εντός της περιοχής παρέμβασης. Όλες οι προκηρυσσόμενες 
υποδράσεις δύναται να υλοποιηθούν εντός των χωρικών ορίων των κάτωθι Δημοτικών/Τοπικών 
Κοινοτήτων: 

ΔΗΜΟΙ 

ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
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ΔΗΜΟΙ 

ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

 Θάσου 

 Θεολόγου 

 Καλλιράχης 

 Λιμεναρίων 

 Ποταμιάς 

 Πρίνου 

 Μαριών 

 Παναγίας 

 Ραχωνίου 

 Σωτήρος 

 

 Ζυγού 

 Κρηνίδων 

 Αμυγδαλεώνα 

 Κορυφών 

 Κρυονερίου 

 Λιμνιών 

 Λυδίας 

 Παλαιάς Καβάλας 

 Πολυνέρου 

 Πολυστύλου 

 Φιλίππων 

 

 Κεραμωτής 

 Αγιάσματος 

 Νέας Καρυάς 

 Πηγών 

 Αγίου Κοσμά 

 Διποτάμου 

 Δυσβάτου 

 Ελαφοχωρίου 

 Κεχροκάμπου 

 Λεκάνης 

 Μακρυχωρίου 

 Πλαταμόνως 

 Χρυσουπόλεως 

 Αβραμηλιάς 

 Γέροντα 

 Γραβούνης 

 Διαλεκτού 

 Ερατεινού 

 Ζαρκαδιάς 

 Ξεριά 

 Παραδείσου 

 Πέρνης 

 Πετροπηγής 

 Ποντολίβαδου 

 Χρυσοχωρίου 

 Eλευθερούπολης 

 Αμισιανών 

 Αντιφιλίππων 

 Κηπίων 

 Κοκκινοχώματος 

 Χρυσοκάστρου 

 Νέας Περάμου 

 Αγίου Ανδρέου 

 Ελαιοχωρίου 

 Ελευθερών 

 Μυρτοφύτου 

 Νέας Ηρακλείτσης 

 Φωλέας 

 Ακροποτάμου 

 Γαληψού 

 Κάριανης 

 Ορφανίου 

 Οφρυνίου 

 Ποδοχωρίου 

 Νικήσιανης 

 Γεωργιανής 

 Παλαιοχωρίου 

 Αυλής 

 Δωματίων 

 Μελισσοκομείου 

 Μεσιάς 

 Μεσορόπης 

 Μουσθένης 

 Πλατανότοτπου 

 Σιδηροχωρίου 

 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο ΠΑΑ.  
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Ειδικότερα: Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000,00 
€, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης 
στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων  δύναται να ανέλθει μέχρι 
2.000.000,00 €, καθώς και των άυλων ενεργειών στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των 
υποβαλλόμενων πράξεων  δύναται να ανέλθει μέχρι 50.000,00 €. Εξετάζεται η αίτηση στήριξης 
υποψήφιου δικαιούχου. 

19.2Δ_133 - Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα/καθεστώς 
της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

19.2Δ_134 - Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως 
ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση 

Εξετάζεται το δικαιολογητικό «Στοιχεία του αιτούντος», και στην περίπτωση των συλλογικών φορέων το 
καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού που υποβάλλεται. 

19.2Δ_139 - Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 
εφόσον εφαρμόζεται 

Εξετάζεται εάν πληρείται «ο χαρακτήρας κινήτρου» και για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη 
εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου, πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης από το δυνητικό 
δικαιούχο (η έννοια της έναρξης εργασιών αναφέρεται αναλυτικά στον ορισμό 23 του άρθρου 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014). Επίσης όταν η προτεινόμενη πράξη αφορά εκσυγχρονισμό,  εξετάζεται αν 
αυτή αφορά «αρχική επένδυση» (η έννοια της αρχικής επένδυσης αναφέρεται αναλυτικά στον ορισμό 49 
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014). 

19.2Δ_141 - Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης 

Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα 
λύσης τους  ή θέσης τους σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ανάλογα με 
τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

ΑΟ2.118 - Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η ενότητα που αφορά την περιγραφή 
του τρόπου ενσωμάτωσης των σχετικών οριζόντιων πολιτικών από την πράξη.  

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική ενότητα «συμβιβάσιμο της 
ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών ενισχύσεων».   

ΑΟ2.122 - Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης υποψήφιου δικαιούχου, και ειδικότερα η σχετική ενότητα «βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα και αξιοποίηση πράξης». Σε ότι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των έργων εξετάζεται 
επιπρόσθετα η μελέτη βιωσιμότητας στις υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.5 και 19.2.6.1. 

ΑΟ3.112_Επ. - Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου 

Εξετάζεται το δικαιολογητικό «Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης». Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που αποδεικνύουν την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου είδους πράξεις. 

ΑΟ5.111_Πλ. - Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης 

Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης σε ότι αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε 
υποδράση, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση και στον παρόντα οδηγό. 
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ΑΟ5.112_Πλ. - Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Εξετάζεται το δικαιολογητικό «Απόφαση Δ.Σ. ή αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης». 

ΑΟ6.111_Χρ. - Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης 
εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη 
δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής 

Ειδικότερα, εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης  πράξης εμπίπτει εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην 
πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου 
αυτής. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης 
(αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ.), τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών 
αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων), το επίπεδο 
ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα 
διαθέσιμα εργαλεία. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης  περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

ΑΟ7.111_Συ. - Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων.  

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει, την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων και διευκρινίσεων, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που περιγράφεται στην πρόσκληση. 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.1 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.1 - Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒAΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση 

25% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 

0 

4 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 
του έργου  

50 

5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς 
τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

20% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / 
εγκρίσεων / αδειών 

15% 
100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / 
εγκρίσεων / αδειών 

60 
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Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες 

30 

7 
Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία 
(ΕΟΚ) 75/268 

Ορεινή 
15% 

50 
Μειονεκτική 20 
Λοιπές περιοχές 0 

8 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 
Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  30   
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.1 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.1 
- Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

3.3 - Δημιουργία και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και εμπλουτισμός των κοινωνικών 
υπηρεσιών  

6.1 - Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
στην περιοχή παρέμβασης 

2. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

3. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

4. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.  

5. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

6. Εισαγωγή καινοτομίας/ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Για τον ορισμό της καινοτομίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην τελευταία Ενότητα του 
παρόντος «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Ειδικά στο πλαίσιο της υποδράσης, ως καινοτόμες υποδομές 
μπορούν, ενδεικτικά, να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 
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 Νέες που δεν υπήρχαν στην περιοχή παρέμβασης και που ακόμη και αν δεν είναι ριζοσπαστικές από 
άποψη νεωτερισμού συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξυπηρέτηση σημαντικών και πάγιων αναγκών των 
κατοίκων της. 

 Συστήματα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΣΕΑΛ) οικισμών και κυρίως τα φυσικά (π.χ. συστήματα 
βραδείας εφαρμογής, συστήματα ταχείας διήθησης, συστήματα επιφανειακής ροής, τεχνητοί 
υγροβιότοποι, συστήματα επιπλεόντων υδροχαρών φυτών, τεχνητές λίμνες). 

Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως νέα ή προηγμένη όταν, ανεξαρτήτως, της υποδομής αφορά τη χρήση 
τεχνολογιών αιχμής και προηγμένων συστημάτων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.  

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.1 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση 

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να 
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Όχι Ναι 

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον 
απαιτούνται:  

Εφόσον για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται απαλλοτριώσεις 
υποβάλλονται στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης των 
απαλλοτριώσεων αυτών π.χ. δικαστική απόφαση καθορισμού 
προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτριώσεως κ.λπ.  

Όχι Ναι 

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την 
υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους:  

Υποβάλλεται σχετική τεχνική έκθεση  

Ναι Ναι 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση  

Αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της 
επένδυσης (όταν απαιτείται). Σε περίπτωση πράξεων που 
περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται:  1 .  αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο 
όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή 
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης 
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά 
(9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από σχετικά 
πιστοποιητικά μεταγραφής, κυριότητας, βαρών και μη διεκδικήσεως. 2. 
τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. 

Ναι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 
Δήλωσης.  

 

Ναι Ναι 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι  Ναι  

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Όχι Ναι 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Όχι Ναι 

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.2 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.2 - Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, 
καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ.) σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΒAΡΥΤΗΤ
Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση 

12% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

2 Αναγκαιότητα της πράξης  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

15% 
100 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 0 

3 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

5 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο > 30 0 

4 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου  50 

5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10 
100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / 
αδειών 

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών 60 
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / 
εγκρίσεις / άδειες 

30 

7 
Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Ορεινή 
10% 

50 
Μειονεκτική 20 
Λοιπές περιοχές 0 

8 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 
Όχι 0 

9 
Προστασία περιβάλλοντος (στις 
περιπτώσεις όπου δεν γίνει η χρήση των 
ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο 
ή ίσο του 5% 

5% 
100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  30   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.2 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.2 
- Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, 
καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ.), σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

3.3 - Δημιουργία και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και εμπλουτισμός των κοινωνικών 
υπηρεσιών  

6.4 - Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

2. Αναγκαιότητα της πράξης  

Εξετάζεται αν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία/υποδομή στην Τοπική/Δημοτική Ενότητα. Η βεβαίωση περί μη 
ύπαρξης αντίστοιχης υπηρεσίας/υποδομής παρέχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

3. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται το κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός αποκλίνει από τον τελικά εγκεκριμένο. Αναλόγως με 
την απόκλιση, η πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου βαθμολογείται αναλόγως. Ο τελικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών αλλά και από τον έλεγχο της έκθεσης με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι 
το ύψος και το είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα αφ’ ενός 
μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης 
και ορθής λειτουργίας του. 

4. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

5. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.   
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7. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

8. Εισαγωγή καινοτομίας/ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Για τον ορισμό της καινοτομίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην τελευταία Ενότητα του 
παρόντος «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Ειδικά στο πλαίσιο της υποδράσης, ως καινοτόμες υποδομές 
μπορούν, ενδεικτικά, να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

 νέες υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στην περιοχή παρέμβασης και που ακόμη και αν δεν είναι ριζοσπαστικές 
από άποψη νεωτερισμού συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξυπηρέτηση σημαντικών και πάγιων αναγκών 
των κατοίκων της. 

 νέες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας που βρίσκονται σε έλλειψη σε περιφερειακό επίπεδο και που 
μπορούν να προσελκύσουν χρήστες από άλλες περιοχές. 

 νέες υπηρεσίες για ειδικές - ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης και εξειδικευμένης 
φροντίδας. 

Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε, εν γένει, χρήση τεχνολογίας αιχμής στη 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό. 

9. Προστασία περιβάλλοντος 

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου και ειδικότερα το ποσοστό εκείνων των δαπανών που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σχετικός εξοπλισμός). Ποσοστό άνω του 5% δίδει τη 
μέγιστη βαθμολογία στο υποψήφιο δικαιούχο. 

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.2 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α)Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση 

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να 
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Όχι Ναι 

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον 
απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Μελέτη Βιωσιμότητας: 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση  

Αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της 
επένδυσης (όταν απαιτείται). Σε περίπτωση πράξεων που 
περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται:  1 .  αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο 
όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή 
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης 
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά 
(9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από σχετικά 
πιστοποιητικά μεταγραφής, κυριότητας, βαρών και μη διεκδικήσεως. 2. 
τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. 

 

Ναι Ναι 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 

Ναι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 
Δήλωσης.  

 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι  Ναι  

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Όχι Ναι 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Όχι Ναι 

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

 



 
- 37 - 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.3 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.3 - Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές 
διαδρομές κλπ.) σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒAΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση 

15% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

2 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

5 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο > 30 0 

3 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου  50 

4 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

5 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / 
αδειών 

10% 100 
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Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / 
εγκρίσεις / άδειες 

30 

6 
Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Ορεινή 
10% 

50 
Μειονεκτική 20 
Λοιπές περιοχές 0 

7 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
10% 

100 
Όχι 0 

8 
Προστασία περιβάλλοντος (στις περιπτώσεις 
όπου δεν γίνει η χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

10% 
100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  30   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.3 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.3 
- Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.), σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

3.3 - Δημιουργία και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και εμπλουτισμός των κοινωνικών 
υπηρεσιών  

3.4 - Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και βελτίωση της λειτουργικότητας τους 

5.1 - Βελτίωση της εικόνας  και ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης  

5.2 - Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής 

6.1 - Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
στην περιοχή παρέμβασης 

6.4 - Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

2. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται το κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός αποκλίνει από τον τελικά εγκεκριμένο. Αναλόγως με 
την απόκλιση, η πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου βαθμολογείται αναλόγως. Ο τελικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών αλλά και από τον έλεγχο της έκθεσης με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι 
το ύψος και το είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα αφ’ ενός 
μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης 
και ορθής λειτουργίας του. 

3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

4. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

5. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
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ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.   

6. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

7. Εισαγωγή καινοτομίας/ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Για τον ορισμό της καινοτομίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην τελευταία Ενότητα του 
παρόντος «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Ειδικά στο πλαίσιο της υποδράσης, ως καινοτόμες υποδομές 
μπορούν, ενδεικτικά, να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

 Υπηρεσίες που στοχεύουν στην άμεση σύνδεση και ερμηνεία των φυσικών και πολιτιστικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης με τον τουρισμό. 

 Επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση, ερμηνεία και επανάχρηση χώρων, κτιρίων ψηλής σημασίας 
για την περιοχή παρέμβασης και ευρύτερα. 

 Υποδομές που αφορούν συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. τουριστικά μονοπάτια για ΑμεΑ). 

Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση ενός ή και περισσοτέρων των 
ακολούθων: 

 νέας τεχνολογίας στην ερμηνεία και σήμανση (π.χ. Virtual Reality, Augmented Reality, QRCs). 

 νέας τεχνολογίας του τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Culture and Creative 
Industry) στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. 

 νέας τεχνολογίας στην τουριστική εμπειρία μέσω εξειδικευμένων συστημάτων SoCoMo Marketing (social 
context mobile marketing). 

8. Προστασία περιβάλλοντος 

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου και ειδικότερα το ποσοστό εκείνων των δαπανών που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σχετικός εξοπλισμός). Ποσοστό άνω του 5% δίδει τη 
μέγιστη βαθμολογία στο υποψήφιο δικαιούχο. 

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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11. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.3 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση 

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Γ) Εφόσον η πράξη αφορά διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο ή 
υλοποιείται σε παραδοσιακό οικισμό, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
από αρμόδια Υπηρεσία ή σχετικό Φ.Ε.Κ. αντίστοιχα. 

Δ) Εφόσον η πράξη αφορά αναβάθμιση ή ανάδειξη οικισμού ή τμήματος 
αυτού υποβάλλεται μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή του τμήματος 
αυτού που αφορά η πράξη. Προδιαγραφές μελέτης συνολικής θεώρησης 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 
(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Όχι Ναι 

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να 
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Όχι Ναι 

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων εφόσον 
απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την 
υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους:  

Υποβάλλεται σχετική τεχνική έκθεση  

Ναι Ναι 

Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή του τμήματος αυτού, 
όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση  
Υποβάλλεται εφόσον η πράξη αφορά αναβάθμιση ή ανάδειξη οικισμού ή 
τμήματος αυτού Προδιαγραφές μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής 
και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού επισυνάπτονται στην 
παρούσα πρόσκληση.  

Όχι Ναι 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση  

Ναι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της 
επένδυσης (όταν απαιτείται). Σε περίπτωση πράξεων που 
περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται:  1 .  αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο 
όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή 
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης 
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά 
(9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από σχετικά 
πιστοποιητικά μεταγραφής, κυριότητας, βαρών και μη διεκδικήσεως. 2. 
τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. 

 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 
Δήλωσης.  

 

Ναι Ναι 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι Ναι 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Όχι Ναι 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Όχι Ναι 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Όχι Ναι 

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

 



 
- 46 - 

12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.4 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
% 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της 
πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

20% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

4 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

5 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου 

50 

6 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

20% 100 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

7 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται 

με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 

10% 

40 
Ιστορικό γεγονός 40 
Αθλητικό γεγονός 20 

8 
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του 

παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

10% 

100 
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 
ΣΥΝΟΛΟ 100%   

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  40   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.4 
- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

5.1 - Βελτίωση της εικόνας  και ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης  

6.4 - Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Έμμεσος σκοπός των ανωτέρω στόχων είναι η τόνωση του αισθήματος της ιδιαίτερης ταυτότητας του ντόπιου 
πληθυσμού και η θετική επίδραση στην τόνωση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

2. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται το κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός αποκλίνει από τον τελικά εγκεκριμένο. Αναλόγως με 
την απόκλιση, η πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου βαθμολογείται αναλόγως. Ο τελικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών αλλά και από τον έλεγχο της έκθεσης με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι 
το ύψος και το είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα αφ’ ενός 
μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης 
και ορθής λειτουργίας του. 

3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

4. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

5. Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Εξετάζεται η φύση της εκδήλωσης και δίδεται έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής 
παρέμβασης. Βαθμολογούνται με μικρότερο βαθμό οι αθλητικές εκδηλώσεις.    

6. Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Δίδεται έμφαση στην καθιέρωση της εκδήλωσης στην περιοχή παρέμβασης, ήτοι στην επαναληψιμότητά της 
μέσω του Τοπικού Προγράμματος. Δίδεται ο μέγιστος βαθμός για τετραετή και πλέον πρόνοια για τη 
διοργάνωσή της μέσω του σχεδίου χρηματοδότησης.  
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Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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14. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 
υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 
(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Όχι Ναι 

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και 
τοπικά δρώμενα: 

Υποβάλλεται έκθεση με την περιγράφεται η εκδήλωση και γίνεται η 
σύνδεσή της με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπικά δρώμενα.  

Ναι Ναι 

Λίστα ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι Ναι 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 
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15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.5 - Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κλπ.) σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης 
είναι: 

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒAΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση 

12% 

100 
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που  φορούν στην υποδράση 70 
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση 30 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

0 

2 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος 
περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά 
τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων 
πιέσεων (περιοχές RAMSAR, NATURA, 
προστατευόμενες περιοχές, υγροβιότοποι, 
κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως 
εντατική γεωργία ή λειμώνες και άλλες 
περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες 
από τη γεωργία)    

Ναι 

6% 

10 

Όχι 0 

3 

Φορέας υποψήφιου δικαιούχου (εξετάζεται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση της 
υποδράσης και η εξειδίκευσή του 
περιλαμβάνεται στην περιγραφή της 
υποδράσης) 

Ναι 

2% 

100 

Όχι  0 



 
- 54 - 

4 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 
5 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 10 60 
10 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 30 30 
100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο > 30 0 

5 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου  50 

6 
Δυνατότητα διάθεσης ίδιων κεφαλαίων για 
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

Βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων / Το σύνολο της 
ιδιωτικής συμμετοχής 

2% 1 0 

7 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

8 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / 
αδειών 

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / 
εγκρίσεις / άδειες 

30 

9 Σύσταση φορέα 
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 
πρόσωπο κλπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 2% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 
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10 
Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Ορεινή 
10% 

50 
Μειονεκτική 20 
Λοιπές περιοχές 0 

11 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 
Όχι 0 

12 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

3% 
100 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

13 
Προστασία περιβάλλοντος (στις περιπτώσεις 
όπου δεν γίνει η χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

5% 
100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  30   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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16. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.4.5 
- Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κλπ.), σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

3.3 - Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και βελτίωση της λειτουργικότητας τους 

5.1 - Βελτίωση της εικόνας  και ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης  

5.2 - Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής 

6.1 - Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
στην περιοχή παρέμβασης 

6.3 - Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπικού οικιστικού – δομημένου περιβάλλοντος 

6.4 - Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

2. Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την 
κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές, 
υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και 
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία)    

Δίδεται ο μέγιστος βαθμός αν δηλώνεται ότι η πράξη θα υλοποιηθεί σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες 
περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Τοπικό Πρόγραμμα. Για την εξέταση του 
κριτηρίου, ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον οικείο Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής ή άλλης αρχής (π.χ. Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Περιφερειακής Ενότητας κλπ.), η οποία να βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός των ορίων 
κάποιας/κάποιων εκ των ανωτέρω κατηγοριών περιοχών.  

3. Φορέας υποψήφιου δικαιούχου (εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση της 
υποδράσης και η εξειδίκευσή του περιλαμβάνεται στην περιγραφή της υποδράσης) 

Δίδεται ο μέγιστος βαθμός αν ο υποψήφιος δικαιούχος αποτελεί συλλογικότητα του ιδιωτικού τομέα 
(Πολιτιστικός Σύλλογος, Κοινωνικός Συνεταιρισμός, ΑΜΚΕ, κλπ.). Επισημαίνεται ότι εξετάζεται το καταστατικό 
των φορέων του ιδιωτικού τομέα, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ρητώς ότι αυτοί έχουν ως σκοπό την 
υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Δεν δίδεται βαθμός αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος 
φορέας. 

4. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται το κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός αποκλίνει από τον τελικά εγκεκριμένο. Αναλόγως με 
την απόκλιση, η πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου βαθμολογείται αναλόγως. Ο τελικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών αλλά και από τον έλεγχο της έκθεσης με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι 
το ύψος και το είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα αφ’ ενός 
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μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης 
και ορθής λειτουργίας του. 

5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

6. Δυνατότητα διάθεσης ίδιων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
(εφ' όσον απαιτούνται) 

Εξετάζεται η απόφαση του υποψήφιου δικαιούχου περί καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης 
(εφόσον απαιτείται). Ειδικότερα βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων προς το σύνολο της 
ιδιωτικής συμμετοχής. 

7. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

8. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.   

9. Σύσταση Φορέα  

Εξετάζεται και βαθμολογείται το αν έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (νομικό πρόσωπο, 
συλλογικός φορέας κλπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα. Αν δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται, 
τότε δε δίδεται βαθμός. 

10. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

11. Εισαγωγή καινοτομίας/ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Για τον ορισμό της καινοτομίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην τελευταία Ενότητα του 
παρόντος «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Ειδικά στο πλαίσιο της υποδράσης, ως καινοτόμες υποδομές 
μπορούν, ενδεικτικά, να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

 Υπηρεσίες που στοχεύουν στην άμεση σύνδεση και ερμηνεία των φυσικών και πολιτιστικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης με τον τουρισμό. 

 Επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση, ερμηνεία και επανάχρηση χώρων, κτιρίων ψηλής σημασίας 
για την περιοχή παρέμβασης και ευρύτερα. 
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 Υποδομές που αφορούν συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. τουριστικά μονοπάτια για ΑμεΑ). 

Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση ενός ή και περισσοτέρων των 
ακολούθων: 

 νέας τεχνολογίας στην ερμηνεία και σήμανση (π.χ. Virtual Reality, Augmented Reality, QRCs). 

 νέας τεχνολογίας του τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Culture and Creative 
Industry) στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. 

 νέας τεχνολογίας στην τουριστική εμπειρία μέσω εξειδικευμένων συστημάτων SoCoMo Marketing (social 
context mobile marketing). 

12. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

Δίδεται η μέγιστη βαθμολογία στην περίπτωση εκείνη που γίνεται επανάχρηση ή αξιοποίηση διατηρητέων ή 
παραδοσιακών κτιρίων για τους σκοπούς της υποδράσης. Ο παραδοσιακός ή διατηρητέος χαρακτήρας του 
κτιρίου πιστοποιείται από αρμόδια αρχή με μέριμνα του υποψήφιου δικαιούχου. Στην περίπτωση που η πράξη 
απλά χωροθετείται εντός παραδοσιακού οικισμού (δίδεται χαμηλότερος βαθμός) προσκομίζεται το σχετικό 
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού του οικισμού.     

13. Προστασία περιβάλλοντος 

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου και ειδικότερα το ποσοστό εκείνων των δαπανών που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σχετικός εξοπλισμός). Ποσοστό άνω του 5% δίδει τη 
μέγιστη βαθμολογία στο υποψήφιο δικαιούχο. 

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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17. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη 

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Γ) Εφόσον η προτεινόμενη πράξη αφορά έργο πολιτισμού 
συμπληρώνεται και υποβάλλεται ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων 
έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού. Το ερωτηματολόγιο 
χορηγείται από την Ο.Τ.Δ.  

Δ) Εφόσον η πράξη αφορά διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο ή 
υλοποιείται σε παραδοσιακό οικισμό, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
από αρμόδια Υπηρεσία ή σχετικό Φ.Ε.Κ. αντίστοιχα. 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 
(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Όχι Ναι 

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον 
απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να 
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Όχι Ναι 

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Μελέτη Βιωσιμότητας: 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση  

Αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της 
επένδυσης (όταν απαιτείται). Σε περίπτωση πράξεων που 
περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται:  1 .  αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο 
όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή 
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς 
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης 
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά 
(9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα από σχετικά 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

πιστοποιητικά μεταγραφής, κυριότητας, βαρών και μη διεκδικήσεως. 2. 
τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη. 

 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 
Δήλωσης.  

 

Όχι Ναι 

Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Λίστα ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Πολιτισμού  
Συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, από τον υποψήφιο δικαιούχο το 
συνημμένο Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού ή 
Σύγχρονου Πολιτισμού  

Όχι Ναι 

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι Ναι 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Όχι Ναι 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Όχι Ναι 

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 
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18. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.5.1 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.5.1 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τα οποία 
βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ % ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

20% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

2 

Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με 
την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

 

Ορεινή 15% 
 

50 

Μειονεκτική 20 

  Κανονική 0 

3 

Αριθμός μονάδων μεταποίησης που 
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της 

πράξης  
 

Εξυπηρετούνται περισσότερες από τρεις (3) μονάδες  20% 
 

100 
Εξυπηρετούνται περισσότερες από δυο (2) και έως τρεις (3) μονάδες 60 

Εξυπηρετούνται τουλάχιστον δυο (2) μονάδες 30 

4 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου 
10% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 50 
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5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 

10% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 
50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

25% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  40   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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19. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.5.1 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης 19.2.5.1 
- Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

1.5 – Βελτίωση των όρων προώθησης και διανομής των τοπικών προϊόντων  

3.1 – Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία απασχόλησης και την αυτοαπασχόληση  

2. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

3. Αριθμός μονάδων μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της πράξης 

Εξετάζεται ο αριθμός των μονάδων μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της πράξης με βάση 
το έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας περί του είδους και του αριθμού  των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται 
από την υλοποίηση της πράξης. 

4. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 
 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

5. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.   

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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20. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.5.1 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Έγγραφο υπηρεσίας για το είδος και τον αριθμό των 
εκμεταλλεύσεων: 

Προσκομίζεται έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας περί του είδους και του 
αριθμού  των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση 
της πράξης. 

Ναι Ναι 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη.   

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 
υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

απαιτούνται:  

Εφόσον για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται απαλλοτριώσεις 
υποβάλλονται στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης των 
απαλλοτριώσεων αυτών π.χ. δικαστική απόφαση καθορισμού 
προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτριώσεως κ.λπ.  

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 
Δήλωσης.  

 

Ναι Ναι 

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις  

Ναι Ναι 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι  Ναι  

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την 
υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους:  

Υποβάλλεται σχετική τεχνική έκθεση  

Ναι Ναι 

Βεβαίωση ότι η πράξη δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και 
δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου: 

Υποβάλλεται Βεβαίωση Τεχνικής/ων Υπηρεσίας/Υπηρεσιών Δήμου/Δήμων 
ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας 

Ναι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Όχι Ναι 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Όχι Ναι 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Όχι Ναι 

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Δήλωση περί της σύνδεσης ή μη της πράξης με συνεχές 
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο υφιστάμενο ή υπό κατασκευή: 

Υποβάλλεται Βεβαίωση Τεχνικής/ων Υπηρεσίας/Υπηρεσιών Δήμου/Δήμων 
ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας 

Ναι Ναι 
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21. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.6.1.1 ΚΑΙ 19.2.6.1.2 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υποδράσης των υποδράσεων 19.2.6.1.1 - Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές 
και καταστροφικά συμβάντα και 19.2.6.1.2 - Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

12% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην 
υποδράση 30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που 
αφορούν στην υποδράση 0 

2 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε 
σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την 
κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές 
RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές, 
υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής 
δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες 
και άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες 
από τη γεωργία)    

Ναι 

6% 

100 

Όχι 0 
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3 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

5 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100 Χ (αιτούμενο-εγκεκριμένο) / εγκεκριμένο > 30 0 

4 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του 
έργου 

20% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου  50 

5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

10% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς 
τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 0 

6 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων 
/ εγκρίσεων / αδειών 

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / 
εγκρίσεων / αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες 30 
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7 
Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία 
(ΕΟΚ) 75/268 

Ορεινή 

10% 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

8 Περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές 
Ναι 

19% 
100 

Όχι 0 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30% 
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22. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.6.1.1 
ΚΑΙ 19.2.6.1.2 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων των υποδράσεων 
19.2.6.1.1 - Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα και 19.2.6.1.2 - Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η αίτηση στήριξης του υποψήφιου δικαιούχου και ειδικότερα η συσχέτιση με τους κάτωθι στόχους 
που αφορούν στην υποδράση: 

6.1 - Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος- αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
στην περιοχή παρέμβασης  

2. Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την 
κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές, 
υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και 
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία)    

Δίδεται ο μέγιστος βαθμός αν δηλώνεται ότι η πράξη θα υλοποιηθεί σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες 
περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Τοπικό Πρόγραμμα. Για την εξέταση του 
κριτηρίου, ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον οικείο Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής ή άλλης αρχής (π.χ. Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Περιφερειακής Ενότητας κλπ.), η οποία να βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός των ορίων 
κάποιας/κάποιων εκ των ανωτέρω κατηγοριών περιοχών.  

3. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται το κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός αποκλίνει από τον τελικά εγκεκριμένο. Αναλόγως με 
την απόκλιση, η πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου βαθμολογείται αναλόγως. Ο τελικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών αλλά και από τον έλεγχο της έκθεσης με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι 
το ύψος και το είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα αφ’ ενός 
μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης 
και ορθής λειτουργίας του. 

4. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης του 
υποψήφιου δικαιούχου, 

 είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου, και 

 προσδιορίζει ορθολογικά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου. 

5. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης και η εν γένει πληρότητα της αίτησης στήριξης του υποψήφιου 
δικαιούχου. Ο δικαιούχος λαμβάνει το μέγιστο βαθμό αν η πρόταση είναι εύληπτη και πλήρως κατανοητή από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και αν παρέχονται όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί να βαθμολογηθεί η 
πρόταση πλήρως και αντικειμενικά. Ανάλογα με το βαθμό ασάφειας του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης επένδυσης ή/και την έλλειψη δικαιολογητικών, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
αλλά δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, δίδεται χαμηλότερος βαθμός.  

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
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Εξετάζεται ο βαθμός εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ελέγχει ειδικά: α) τον Πίνακα αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης της πράξης, και β) τον πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών.   

7. Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Εξετάζεται το αν η πράξη χωροθετείται σε ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή περιοχή σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 
75/268. Για την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ισχύει ο 
πίνακας αποτύπωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

8. Περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές 

Δίδεται ο μέγιστος βαθμός στα προτεινόμενα έργα που χωροθετούνται εντός περιοχών που έχουν υποστεί 
φυσικές καταστροφές. Για την απόδειξη τούτου, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδιο φορέα.  

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος είναι το 30% της 
μέγιστης βαθμολογίας. 
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23. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.6.1.1 ΚΑΙ 
19.2.6.1.2 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης  Ναι Ναι 

Στοιχεία του αιτούντος: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

Β) Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (απόφαση Δ.Σ. ή ΦΕΚ). 

Γ) Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου Φορέα (ισχύει για 
τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ). 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι στον υποψήφιο δικαιούχο (Φορέα) 
μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής 
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση των 
υπό σύσταση συλλογικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
από κάθε εταίρο. 

Ε) Τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και τα σχετικά 
πιστοποιητικά περί του ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης τους  ή θέσης τους 
σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ανάλογα με τη φύση του φορέα (δεν αφορά τους ΟΤΑ και το Δημόσιο). 

Ναι Ναι 

Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών: 

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη.  

Β) Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ναι Ναι 

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης: 

Υποβάλλεται  έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης. 

Ναι Ναι 

Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα 
Εργασιών και είδους προμηθειών 

Ναι Ναι 

Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση περί του εάν θα παράγονται ή όχι έσοδα κατά την 
υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον δηλώνεται 
ότι θα παραχθούν έσοδα κατά την υλοποίηση ή μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης υποβάλλονται και συμπληρωμένοι πίνακες 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων πράξης, 
όπως οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Β) Αποδεικτικά στοιχεία για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων 
ανάλογα με τη φύση της πράξης και την εθνική νομοθεσία που την 
διέπει. Εφόσον η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

υποβληθούν και: 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία εφόσον υπάρχουν (κανονιστικό πλαίσιο, σχετική νομοθεσία 
κ.λπ.) περί του ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει 
οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο ή / και ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν παρέχει προνομιακή μεταχείριση στον δικαιούχο ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό, ούτε να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή / και 
ότι η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται στα πλαίσια οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου, δεδομένου ότι αυτή θα προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπόκειται σε νόμιμο 
μονοπώλιο (που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.), το 
οποίο δεν αποκλείει μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά και για 
την αγορά, υπό την έννοια ότι αποκλείει κάθε δυνατό ανταγωνιστή 
από το να καταστεί ο αποκλειστικός πάροχος την εν λόγω 
υπηρεσίας. Επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν βρίσκεται σε 
ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες, καθώς και ότι ο εν δυνάμει 
δικαιούχος (πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας) δεν μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί (λόγω κανονιστικών ή καταστατικών περιορισμών) 
σε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωμένη αγορά (είτε γεωγραφική 
αγορά είτε αγορά προϊόντος) ή / και 

 Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι η εν λόγω 
πράξη αποτελεί "φυσικό μονοπώλιο", καθώς έχει ανατεθεί μόνο στον 
εν λόγω φορέα η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων 
(εφόσον αυτό ισχύει και υπάρχει σχετική νομοθεσία) και ότι η πράξη 
θα παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της δεδομένου ότι 
θα εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου 
να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και ότι 
διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
κλάδου δραστηριότητας ή / και 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα 
έχει καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει 
καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο 
δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή 
ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από 
άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει 
το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 
καταναλωτές σε γειτονικά κράτη - μέλη. 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):  

Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην 
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος 
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) 
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία 

Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα 
προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι 
η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και 
η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις 
ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να 
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις):  

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το 
είδος των δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι 
απαραίτητα αφ’ ενός μεν για υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, 
αφ’ ετέρου δε για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους θα 
επιδοτηθεί.  

Όχι Ναι 

Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ 
και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών:  

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.  

Ναι Ναι 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση  
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται: 1. 
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια 
μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την 
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου 
στο οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση 
εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου 
ή/και υλοποίησης μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, 
τουλάχιστον εννιά (9) έτη από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή κατοχής  

Ναι Ναι 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020)  
Συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
αρχεία της πρόσκλησης. Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει 
εγκεκριμένη ΜΠΕ και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την προτεινόμενη πράξη, κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία να δεσμεύεται ότι θα τηρεί το αντίστοιχο κριτήριο 
επιλεξιμότητας (19.2Δ_117), να δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη 
συμμορφώνεται με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 
έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα προσκομίσει τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 
έργου, με τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. Συνεπώς ο 
συνημμένος στην παρούσα «Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης 
πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ» θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
περιεχόμενο της αίτησης στήριξης και της συνημμένης Υπεύθυνης 

Ναι  Ναι  
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

Δήλωσης.  

Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Αίτηση στήριξης  
Περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και 
συμπληρώνεται πλήρως από τον υποψήφιο δικαιούχο 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της)  

Ναι  Ναι  

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόμενο κόστος όλων των 
εργασιών έχει καθοριστεί εντός των προβλεπόμενων ορίων των 
εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
κόστους κάποιων εργασιών, εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού (10%) 
απαιτείται με την υπεύθυνη δήλωση και η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας αυτής της υπέρβασης.  

Όχι Ναι 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται):  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει των οποίων, 
αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της 
πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης αυτής.  

Όχι Ναι 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης:  

Υποβάλλεται η νομοθεσία ή τα έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ κ.λπ.) που 
αποδεικνύουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να εκτελεί τέτοιου 
είδους πράξεις. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
(Δ2): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα από την Ο.Τ.Δ. 

Ναι Ναι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την Όχι Ναι 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με 
τον φυσικό 

φάκελο 

ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Άδειες και εγκρίσεις (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία 
της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)  

Ναι Ναι 

Αποφάσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως πλημμυροπαθή ή 
πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη (εφόσον υπάρχει)  

Όχι Ναι 
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24. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 
Χαρακτηρισμός 

Περιοχής 

Θάσου Δημοτική Κοινότητα Θάσου Νησιωτική  

Θάσου 
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου 

Νησιωτική  

Θάσου 
Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης 

Νησιωτική  

Θάσου 
Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων 

Νησιωτική  

Θάσου 
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 

Νησιωτική  

Θάσου 
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 

Νησιωτική  

Θάσου 
Τοπική Κοινότητα Μαριών 

Νησιωτική  

Θάσου 
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 

Νησιωτική  

Θάσου 
Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 

Νησιωτική  

Θάσου 
Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 

Νησιωτική  

Καβάλας Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων   

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος   

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Κορυφών ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Λιμνιών ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Λυδίας   

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου ΟΡΕΙΝΗ 

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου   

Καβάλας 
Τοπική Κοινότητα Φιλίππων   

Νέστου Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής Μειονεκτική 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος Μειονεκτική 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς   
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Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Χαρακτηρισμός 
Περιοχής 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Διποτάμου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Λεκάνης ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Αβραμηλιάς ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Γέροντα   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Γραβούνης   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Ερατεινού   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Ξεριά ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Παραδείσου ΟΡΕΙΝΗ 

Νέστου Τοπική Κοινότητα Πέρνης   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου   

Νέστου Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου   

Παγγαίου Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Αμισιανών   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Κηπίων   



 
- 85 - 

Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Χαρακτηρισμός 
Περιοχής 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου   

Παγγαίου 
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Ελευθερών   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Φωλεάς ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Γαληψού   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Καριανής   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Ορφανίου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου   

Παγγαίου 
Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Αυλής ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Δωματίων ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς   

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Μουσθένης ΟΡΕΙΝΗ 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου   
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Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Χαρακτηρισμός 
Περιοχής 

Παγγαίου 
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου ΟΡΕΙΝΗ 
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25. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Η καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή 
ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, 
χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην 
παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα.  

Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους 
παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού 
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:  

α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, 
τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή 
τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,  

β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής 
και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα 
πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική 
καινοτομία.  

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, 
νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν 
από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.  

ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον 
αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην 
επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας.  

Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που 
αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.  

Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία  

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.  

1. Βιομηχανία / Παραγωγή  

Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας  

 Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες  

 Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 

 Προϊόντα βιοτεχνολογίας  

 Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα  

 Φάρμακα βιολογικής βάσης  

 Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή  

 Τεχνολογίες αισθητήρων  

 Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος  
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 Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων  

 Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων.  

 Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας  

 Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών  

 Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες  

 Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων  

 Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. 
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής)  

 Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των 
ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων  

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο  

Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας  

 Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών  

 Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης  

 Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)  

 Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων  

 Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών  

 Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων  

 Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων  

 Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού  

 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)  

 Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών  

3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας  

 Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα) 

 Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού  

 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας.  

 Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.  

 Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών  

 Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων  

 Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως  

 Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση 
τεχνικών συστημάτων.  

 Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.  

 Εφαρμογές τηλε-ιατρικής  
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Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία  

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της μη 
τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα:  

 Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι τεχνολογική 
καινοτομία μόνο όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων διαδικασιών.  

 Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες δεν 
αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγμα μη τεχνολογικής 
καινοτομίας  

 Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες 
τεχνολογικές εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση στην 
παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.  

Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής  

Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή / 
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις 
οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες:  

(1) έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως:  

 διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος,  

 αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, 

 απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας  

 παραγωγή επί παραγγελία  

 εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές.  

(2)  επιφέρουν «άλλες δημιουργικές βελτιώσεις», όπου ο νεωτερισμός δεν αφορά τη χρήση ή τα αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανομής τους, αλλά την 
αισθητική ή άλλες υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στη μόδα ή γενικά 
αλλαγές αισθητικής φύσεως. 

 

 


