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EΝΤΥΠΟ Ι_1 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

 

 

 

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

 (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).  
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Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). 

 

ΔΡΑΣΗ 4.2.3: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

 
 4.2.3.1 : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 4.2.3.2 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 4.2.3.3 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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1. ΕΠΑΛΘ 2014-2020 – Προτεραιότητα 4: «Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής» - ΤΑΠΤοΚ – CLLD 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιώντας 
τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με 
άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην 
αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.  
Προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους αναπτυξιακούς 
στόχους: 

 
 Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας 

και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. 

 Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 
οικονομίας.  
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με 
την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης.  

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει: 

 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των 
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.  

 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, 
παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.). 

 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση 
κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου 
κ.α.) 

 
2. Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν.Καβάλας 
 
Η Δράση περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα με κύριο άξονα τη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής παρέμβασης ως τόπο κατοικίας και επενδύσεων, με την αναβάθμιση υποδομών καθώς και την 
ενίσχυση της απασχόλησης. 
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Θεματικές κατευθύνσεις και στόχοι του Τοπικού Προγράμματος 
 

Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται το σύνολο των θεματικών κατευθύνσεων: 

Β.ΘΚ: Η υποστήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και η Ανάδειξη Τοπικής Ταυτότητας σε σχέση με τη 

Θάλασσα και την Αλιεία 

ΘΚ2.  Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  αλιευτικής αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 
ΘΚ3. Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος.  

 
Επιπλέον η Δράση είναι σε άμεση συνάφεια με τον κεντρικό άξονα τοπικής στρατηγικής για την οικονομική 
αναδιάρθρωση, προώθηση της απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, με επίκεντρο τις δραστηριότητες της 
αλιείας και της θάλασσας και τομείς της «γαλάζιας οικονομίας», καθώς στοχεύει στην ανάδειξη των αλιευτικών 
περιοχών με μεθόδους που θα τις καταστήσουν ελκυστικές, στην προώθηση εναλλακτικών μορφών 
δραστηριοτήτων, στη μέριμνα και φροντίδα για την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών, 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κατοίκων, στην τοπική κουλτούρα, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχόμενη 
κοινωνική αναδιαμόρφωση.  
 
 
Επίσης συνδέεται άμεσα με τον Στρατηγικό Στόχο 1 : Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής 
περιοχής και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, τον 
Στρατηγικό Στόχο 2: Η διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των 
ευκαιριών που προσφέρει η θάλασσα και τον Στρατηγικό Στόχο 3: Η βελτίωση της ελκυστικότητας και της 
ποιότητας ζωής της αλιευτικής περιοχής μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της. 
 
Οι στόχοι αυτοί αναλύονται παρακάτω: 
 
ΣΣ1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής και των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης  

Ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου είναι η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η 
ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων ειδικά σε κλάδους που εμπίπτουν στη γαλάζια οικονομία και συμβάλλουν 
στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, προτεραιότητα έχουν οι 
επενδύσεις στους τομείς μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, καθώς και στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών που 
εμφανίζουν συνέργειες με την δραστηριότητα της αλιείας και τη θάλασσα. Περιλαμβάνονται ενισχύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αλιευτικών σκαφών στην κατεύθυνση του αλιευτικού τουρισμού, 
και γενικότερα, υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια για αλιείς, αφενός για την ανάπτυξη συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, αφετέρου για τη διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ακόμα, 
προβλέπονται ενισχύσεις προς μη αλιείς για τη δραστηριοποίηση τους σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, τις κατασκευές / επισκευές σκαφών, το εμπόριο αλιευτικού και 
ναυτικού εξοπλισμού, τις βιοτεχνίες παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων για την αλιεία κ.ά. Σκοπός είναι ακόμα, 
η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, με τη δημιουργία ή 
βελτίωση των δημοσίων υποδομών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ενισχύσεις για μικρές παρεμβάσεις για τη 
εγκατάσταση / βελτίωση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ  των αλιευτικών καταφυγίων για την 
εξυπηρέτηση και την κάλυψη άμεσων αναγκών των παράκτιων αλιέων.  
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ΣΣ2. Η διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών 
που προσφέρει η θάλασσα  

Μέσω του Στόχου προβλέπεται η ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, ειδικά εστιάζοντας σε 
εναλλακτικές μορφές και μορφές του τουρισμού της θάλασσας και άυλες δράσεις για την προβολή και την 
προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος με τη δημιουργία χωρικού συστήματος επιτόπιας προβολής, 
την ανάπτυξη της σήμανσης αξιοθέατων και μνημείων, τη διαμόρφωση θέσεων θέας κ.λπ.. Γενικότερα, ο 
άξονας συμπεριλαμβάνει δράσεις για τη διαμόρφωση, προώθηση και προβολή του τοπικού τουριστικού 
προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αξίζει να αναφερθεί ξανά ότι η εξειδίκευση της 
περιοχής θα αφορά κυρίως τον τουρισμό κρουαζιέρας, θαλάσσιο τουρισμό, τουρισμό σκαφών αναψυχής 
(yachting), αλιευτικό τουρισμό και συμπληρωματικά στον πολιτιστικό-γαστρονομικό τουρισμό. Σε αυτές τις 
μορφές, θα πρέπει να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν μοναδικά στοιχεία σε σχέση με την αλιεία και την 
θάλασσα από το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, όπως το καπνεμπόριο - έρεισμα διαμόρφωσης 
του λιμένα Καβάλας και της κοινωνικοοικονομικής  ταυτότητας της πόλης, της Χερσονήσου της Παναγίας ή 
το Φρούριο και η παλιά πόλη που έχουν χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην ταυτότητα της παράκτιας περιοχής.  

ΣΣ3: Η βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας ζωής της αλιευτικής περιοχής μέσω της 
ανάδειξης των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

Στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 
προώθηση της απασχόλησης, καθώς και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 
στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
διάφορα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αλιεία, τον αλιευτικό τουρισμό, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 
Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών, την ιχνηλασιμότητα προϊόντος, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την ασφάλεια κλπ. Μέσα από αυτά, επιδιώκεται ειδικότερα 
ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των προσόντων των ωφελούμενων καθώς και η δημιουργία νέων 
εξειδικεύσεων σε εναλλακτικούς τομείς, ευνοώντας και τη διαφοροποίηση προς τη γαλάζια οικονομία. Ακόμα, 
στο Στόχο εντάσσονται η δημιουργία κοινωνικών υποδομών και η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο πεδίο της κοινωνικής μέριμνας, της εκπαίδευσης και της υγείας (κοινωφελής 
υπηρεσίες, πολιτιστικές και κοινωνικές δομές, αναπλάσεις δημοσίων χώρων κ.ά.), όπως και δράσεις πολιτισμού 
(π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, φεστιβάλ,) που συνδέονται με την τοπική παράδοση και τη θάλασσα. Τέλος, 
συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή του 
κοινού στις τοπικές στρατηγικές για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση πρακτικών της 
βιώσιμης αλιείας.  ΅ 

Τα παραπάνω εξειδικεύονται περαιτέρω σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) 
Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, ως εξής: 

ΕΣ2: Προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τη θάλασσα και την αλιεία 

ΕΣ7: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού αποθέματος με έμφαση τη σύνδεση 
με τη θάλασσα και την αλιεία 

ΕΣ8: Βελτίωση υποδομών ανάδειξης παραθαλάσσιου μετώπου και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης τουριστικού προορισμού «αριστείας» 
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3. Στάδια επιλογής πράξεων 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη του  ΕΦ με απόφασή του, για τους οποίους 
διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: 

 δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων  

 διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (συγκριτική), η ο ΕΦ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της 
αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων. 

Συμπληρωματικά στοιχεία  είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν 
λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις 
είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων 
στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.  

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, ο ΕΦ ενημερώνει εγγράφως το δυνητικό δικαιούχο, με 
τη χρήση του Εντύπου Ε.Ι.2_1 «Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της 
αίτησης χρηματοδότησης». Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά 
στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦ. Συστήνεται να τίθεται ολιγοήμερη 
προθεσμία στο δικαιούχο (πχ. 2-5 εργάσιμες μέρες), δεδομένου ότι θα αφορούν στοιχεία που εκ 
παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στη υποβληθείσα πρόταση. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν 
υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 
πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της 
πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν: 

 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί 
από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης. Ειδικότερα εξετάζεται: 

 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην πρόσκληση 
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 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος 
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που 
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται 
στην πρόσκληση 

 Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και 
ειδικότερα:  

- Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) 

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τον ΕΦ (π.χ. μελέτες, διοικητικές 
πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 
κλπ). 

 Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική 
προθεσμία 

 Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο 
δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ 
σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη 
διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος 
έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 

 Ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

 Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Αναπτυξιακούς Στόχους,  και στο Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης. 

 Εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.  

 Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 
αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄: 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση το τελευταίο, τα οποία ενδέχεται να μην 
απαιτούνται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά 
η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος. 
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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: 

 

ΠΕΡ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ / 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

           

ΠΕΡ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

  
  

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
(Έδρα: 

Καβάλα,η) 
  

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δημοτική 
κοινότητα 
Καβάλας 

05010101 - 

Δημοτική 
Κοινότητα 

Νέας 
Καρβάλης 

05010102 - 

Τοπική 
κοινότητα 
Χαλκερού 

05010103 ΟΡΕΙΝΗ 

          

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία 
διακρίνονται σε πέντε βασικές ομάδες. Τα στοιχεία που αξιολογούνται για επιμέρους κριτήρια πράξεων, 
παρατίθενται στο συνημμένο έντυπο της πρόσκλησης  Ο.I.1_1_ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_v1_080517.  
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4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  

 

Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Στοιχεία για τον έλεγχο συμβατότητας της πρότασης  

Tεχνικό Δελτίο Πράξης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Στην 
πρόσκληση επισυνάπτεται Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες 
συμπλήρωσης 

Α, Β1-Β5 

Στοιχεία του αιτούντος: 

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

Β) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και αποφάσεων φορέων (σε περίπτωση 
αδυναμίας του κυρίου του έργου). Υπογεγραμμένη προσκομίζεται αμέσως 
μετά την Ένταξη της Πράξης.  

Γ) Λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 
εκτέλεσης της πράξης. 

Α 

Απόφαση Δ.Σ. ή αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή 
της αίτησης στήριξης  

Α, Β3 

Τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτης (πλην πράξεων που 
αφορούν άυλες ενέργειες) 

Α, Β4 

Β1. Στοιχεία σαφήνειας και πληρότητας της πρότασης  

Αναλυτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης (και σε 
ηλεκτρονική μορφή xls): 

Α) Έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις: 

Αναλυτικός προϋπολογισμός δημοσίου έργου, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και αναλυτικές προμετρήσεις από την τεχνική υπηρεσία ή τεύχη 
δημοπράτησης. 

Β) Έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις: 
Αναλυτικός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα Εργασιών και είδους 
προμηθειών, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης 

Β1-Β4 

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 

Β1 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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.  

Β1 

Β2. Στοιχεία τήρησης θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης 
οριζόντιων πολιτικών 

 

Έκθεση τεκμηρίωσης της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία (οδηγός στο συνημμένο αρχείο 
1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517) 

Β2 

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

Όχι 

Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή 
σύγχρονου πολιτισμού εφόσον αφορά 

Β2 

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία  

Β2 

Β3. Στοιχεία σκοπιμότητας πράξης  

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

Β3 

Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του 
έργου (εφόσον απαιτείται)  

Β3 

Β4. Στοιχεία ωριμότητας πράξης  

Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης 
Β4 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου  

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.  

Β4 

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1): 

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα  

Β4 

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

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα  

Β4 

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

Όχι 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 
σχεδίου περιοχών 

Όχι 

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Β4 

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

Β4 

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

Β4 

Β5. Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχου  

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

Β5 

Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή 
ικανότητα 

Για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων συμβουλευτείτε τον «Οδηγό για την 
εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-
2020» 
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημείωση:  
1) Στις περιπτώσεις φορέων που έχουν τη μορφή ΝΠΙΔ και δεν 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων 
για την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων και ανάλογα με το 
είδος της δράσης που αφορά η προτεινόμενη πράξη, ο φορέας οφείλει να 
διαθέτει εγκεκριμένο κανονισμό ανάθεσης και 
παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων, ο οποίος οφείλει να είναι 
συμβατός τόσο με τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, όσο 
και με τις αρχές της ΣΛΕΕ για διαφάνεια και ίση μεταχείριση.  
Εάν η προτεινόμενη πράξη αφορά σε υποέργα που υλοποιούνται με ίδια 
μέσα (αυτεπιστασία) που δεν απαιτούν την ανάθεση συμβάσεων με 
προϋπολογισμό άνω των ορίων του πρόχειρου διαγωνισμού, δεν είναι 
αναγκαία η ύπαρξη τέτοιου εγκεκριμένου κανονισμού.  
Κατά τα λοιπά ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει το συστατικό του 
έγγραφο και συμπληρωμένα τα υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη 
διοικητική και επιχειρησιακή του ικανότητα.  
2) Στην περίπτωση υλοποίησης έργου με Προγραμματική Σύμβαση ή 
Σύμβαση Διαδημοτικής ή Διαβαθμικής Συνεργασίας, ως προς την επάρκεια 
ελέγχεται ο προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης.  
 

 

 


