
     

 

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – 

LEADER 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική 

ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  2018 

  



Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 

 

 

 

     

Σελίδα 2 από 74 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ......................................................................- 4 - 

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ .................................... 9 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ............................................................................. 18 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. ................................................................................ 18 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).» ........................................................................................ 19 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές 

διαδρομές).» ............................................................................................................. 20 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» ............................................ 22 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).» ......... 24 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». ....................................................................................................... 26 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 

και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.» ......................................... 27 

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................ 28 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ................................................................................ 35 

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ............................................... 38 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ .... 44 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. ................................................................................ 44 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).» ........................................................................................ 48 



Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 

 

 

 

     

Σελίδα 3 από 74 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές 

διαδρομές).» ............................................................................................................. 52 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» ............................................ 57 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).» ......... 61 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». ....................................................................................................... 66 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 

και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.» ......................................... 70 

 

 



Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 
 

 

     
Σελίδα 4 από 74 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΟΠΣΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗ / 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠ1 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 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 19.2Δ_112 
Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων 
θεματικών κατευθύνσεων των ΤΟ 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 
κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ4 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών (εκτός 
των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

Δράση 19.2.4 Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 
εθνοτικής καταγωγής 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 
Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή 
τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 
εκτός 19.2.4.4 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου , στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης  

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ7, Δ11 

ΑΠ12 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 

19.2.4.3 Δ10 

ΑΠ13 19.2Δ_124 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 
Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία 
Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ28 

ΑΠ15 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 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 
Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της 
πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του 
φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 



Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 
 

 

     
Σελίδα 6 από 74 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΑΠ18 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης  του τοπικού προγράμματος 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ Ειδ. Μέγ. Προϋπ.πρ. και 
επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη άυλων πρ.και 50.000 σε 
περίπτ.άυλων 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / 
καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, 
όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ2 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. 
(ΕΕ)651/2014 εφόσον εφαρμόζεται 

Δράσεις 19.2.4 και 
19.2.6 

 Δ15 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ28 

ΑΠ26 ΑΟ2.113_Επιλεξιμότητα Πράξης 
Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει 
περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης  
(σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ.6) 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ3, Δ27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΑΠ27 ΑΟ2.114_Επιλεξιμότητα Πράξης 
Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71) 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 
εκτός 19.2.4.4 

Δ27 

ΑΠ28 ΑΟ2.118_Επιλεξιμότητα Πράξης 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρία 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ29 ΑΟ2.120_Επιλεξιμότητα Πράξης 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ12 

ΑΠ30 ΑΟ3.112_Επιλ. Δικαιούχου_19.2Δ 
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ20 

ΑΠ31 ΑΟ5.111_Πληρότητα_19.2Δ Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης 
Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ32 ΑΟ5.112_Πληρότητα_19.2Δ 
Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 ΑΟ6.111_Χρονοδιάγραμμα__19.2Δ 
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 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ27 

ΑΠ34 ΑΟ7.111_Συμπλ. στοιχεία_19.2.Δ 
Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ29 

ΑΠ35 ΑΟ2.124_Επιλεξιμ. Πράξης_19.2Δ 
Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον ορίζονται στην 
πρόσκληση 

19.2.5.1 Δ16, Δ33 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις 

Αφορά στο σύνολο 

των υποδράσεων 
εκτός 19.2.4.4 

Δ30 

ΑΠ37 19.2Δ_115 
Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια 
του άρθρου 45 του N.4412/2016) 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία 
τους 

Αφορά στο σύνολο 
των υποδράσεων 
εκτός 19.2.4.1 

Δ2, Δ26 

ΑΠ39 ΑΟ2.122_Επιλεξ. Πράξης_19.2Δ Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης. 
19.2.4.2, 19.2.4.3 & 

19.2.4.5 
Δ27 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για να είναι η 
πρόταση παραδεκτή πρέπει να πληρείται το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων (όπως απαιτείται κατά περίπτωση). Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. 
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2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΠ 1 - 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:  

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. 

 

ΑΠ 2 - 19.2Δ_112 Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλλουν στην επίτευξη 

της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των ΤΠ. 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω 

απόσπασμα από το τοπικό πρόγραμμα: 

 

Οι δυο γενικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος περιγράφονται ως εξής:  

1. Η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 

«Αποθέματος Βιόσφαιρας», η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία υποδομών 

τουριστικού προορισμού. 

2. Η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.  

 

Οι παραπάνω δύο (2) γενικοί στόχοι αναλύονται σε δώδεκα (12) ειδικούς στόχους σύμφωνα με 

τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Γενικοί Στόχοι (ΓΣ) 

1. Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την 

αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας»,  βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και  δημιουργία υποδομών 
τουριστικού προορισμού.  

2. Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη 

συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας  

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 

1. Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία 
και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων 
περιοχών, των περιοχών του Δικτύου 
NATURA 2000 και του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

1. Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των 
απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον 
τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε 
συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, 
εφοδιαστικές και αγροτοδιατροφικές αλυσίδες 
κ.λπ. 

2. Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού  και 

των αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, 
άρδευση, αποχέτευση, διαχείριση 
απορριμμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.λπ.) 

2. Η βελτίωση των υποδομών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην πρωτογενή 
παραγωγή και η ενίσχυση της μεταποίησης των 
προϊόντων που προέρχονται από τη γεωργία και 
την αλιεία για την τήρηση  κανόνων ασφάλειας 

και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού 
ανταγωνιστικότητας  

3. Η διατήρηση της ταυτότητας και της 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της 
περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, 
έθιμα, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, 

πολιτιστικό τοπίο). Η διατήρηση και ανάδειξη 
στοιχείων αγροτικής και θαλάσσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

3. Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών 
επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων 
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, με 
αξιοποίηση  εξειδικευμένων γνώσεων, νέων 
τεχνολογιών, υλικών και πόρων καθώς και 
σύγχρονου εξοπλισμού 
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Γενικοί Στόχοι (ΓΣ) 

1. Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την 
αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας»,  βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και  δημιουργία υποδομών 
τουριστικού προορισμού.  

2. Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη 
συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας  

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 

4. Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, 

υποδομών και γεγονότων με την επέκταση 
του δικτύου των επισκέψιμων χώρων, με 
στόχο την ενίσχυση ισχυρής ταυτότητας και 
εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής 

4. Απόκτηση   τοπικών ποιοτικών σημάτων για την 
προστασία των προϊόντων της περιοχής,  (με 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) 
και πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσής τους 
(ΠΟΠ), της γεωγραφικής  ένδειξής τους (ΠΓΕ) ή 
και της παραδοσιακής παραγωγής και 

επεξεργασίας τους, με σκοπό την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας διεθνώς 

5. Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία 
νέων ποιοτικών τουριστικών μονάδων σε 

συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή 
υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού 
προϊόντος 

5. Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών 
συνεργασιών που συμβάλλουν στην μεταφορά 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην 
παραγωγική διαδικασία, με τη δημιουργία 
δικτύων για την προβολή, προώθηση και 
διάθεση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

6. Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την 
αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής 

παραγωγής και του αγροτοδιατροφικού τομέα 

κ.λπ. 

6. Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
στις αλιευτικές περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με 

τους παραγωγικούς τομείς των περιοχών 

 

Σύμφωνα με τον τοπικό σχεδιασμό ο Γενικός Στόχος 1 «Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του ¨Αποθέματος Βιόσφαιρας¨, βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και δημιουργία υποδομών τουριστικού προορισμού», με τους ειδικούς 

στόχους να ειδικεύονται με κατεύθυνση:  

− στην ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας, 

− στην υλοποίηση έργων υποδομής,  

− στη δημιουργία ισχυρής ταυτότητας και ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς, 

− στη βελτιστοποίηση του τουρισμού και τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος, 

αποτελούν ισχυρό συμπέρασμα των διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό, μέσα από προτάσεις 

έργων διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

και έργα υποδομής και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού,  ενώ αποτελούν 

πλειοψηφικό μέρος του αναπτυξιακού προτύπου, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και την 

Ανάλυση SWOT της περιοχής, για τη δημιουργία ταυτότητας, την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος, με την επέκταση του δικτύου επισκέψιμων χώρων, πολιτιστικών 

υποδομών & γεγονότων 
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Ο Γενικός Στόχος 2 «Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας», με 

τους ειδικούς στόχους να ειδικεύονται με κατεύθυνση:  

− στην ενίσχυση και προαγωγή της επιχειρηματικότητας με καινοτόμα μέσα και σύγχρονες 

τεχνολογίες για την επίτευξη της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών και 

πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, 

− στην ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία,  

− στην ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές περιοχές και τη 

διασύνδεσή τους με τους παραγωγικούς τομείς των περιοχών. 

Οι ειδικοί στόχοι της κατηγορίας, αντανακλούν στις ανάγκες της περιοχής εφαρμογής του 

προγράμματος, αφού όπως  συμπεραίνεται από την υφιστάμενη κατάσταση η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, χαμηλή οργάνωση μεταποίησης με ταυτόχρονο 

εξαγωγικό δυναμισμό.  

 

Η κύρια θεματική κατεύθυνση του Τοπικού Προγράμματος «Ανατολική Πελοπόννησος. 

Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» είναι η βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

και αποτυπώνεται στον τίτλο του ως εξής: 

«Η αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του αποθέματος Βιόσφαιρας, συμβάλλει στην ανάδειξη 

της τοπικής ταυτότητας ενώ η μεταφορά τεχνογνωσίας και οι ζώνες επιχειρηματικής καινοτομίας 

στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα». 

Συνεπώς, οι άμεσες και έμμεσες θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος 

προσαρμόζονται και περιγράφονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:  

Οι δευτερεύουσες άμεσες θεματικές κατευθύνσεις που συνδέονται με το Τοπικό Πρόγραμμα 

είναι οι ακόλουθες: 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος 

• Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

• Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 

• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

• Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

• Ενίσχυση  δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

• Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 

 

Οι δευτερεύουσες έμμεσες θεματικές κατευθύνσεις που συνδέονται με το Τοπικό 

Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

• Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

• Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την 

καταπολέμηση της φτώχειας 

• Υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης. 

• Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 

• Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών  

Συμπερασματικά: 
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Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από έντονο μεσογειακό τοπίο με κυρίαρχα στοιχεία το 

σημαντικό φυσικό περιβάλλον και την έντονη και αναγνωρίσιμη ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά. Ο συνδυασμός χερσαίων και θαλάσσιων παραγωγικών περιοχών, η ύπαρξη  περιοχών 

ιδιαίτερου οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την παρουσία 

διατηρητέων και παραδοσιακών οικισμών, συνθέτουν τον όρο που έχει δώσει η UNESCO «Απόθεμα 

Βιόσφαιρας», απολύτως συμβατό με την περιοχή. Επιπρόσθετα η περιοχή, καθ’ ότι γεωργική, 

παράγει αλλά και εξάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως 

ΠΟΠ (βρώσιμη ελιά, ελαιόλαδο, οίνος ποιότητας και τυροκομικά). 

Σε ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα της περιοχής, το μικρό μέγεθος των τουριστικών επιχειρήσεων, 

η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι ανεπαρκείς συγκοινωνιακές δομές πρόσβασης στην 

περιοχή αλλά και η έλλειψη τουριστικών υποδομών, συντελούν στην εφαρμογή μιας στρατηγικής 

που θα στοχεύει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών αλλά και 

στη δημιουργία νέων, όπως π.χ. αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, δημιουργία εναλλακτικού 

τουρισμού, εκπαίδευση και εξειδίκευση των απασχολούμενων στις τουριστικές επιχειρήσεις της 

περιοχής. 

Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική που προτείνεται στοχεύει σε μια βιώσιμη λύση για την 

ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας. Η 

προστασία των περιοχών ΝATURA 2000 χερσαίων και θαλάσσιων, επιβεβαιώνει την ανάγκη για 

εναρμόνιση του παραγωγικού προτύπου με την περιβαλλοντική προστασία και την δημιουργία 

πλεονεκτήματος (υδατοκαλλιέργειες, πράσινη ενίσχυση, προϊόντα ποιότητας, οικοτουρισμός, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ.). Η ενεργειακή αναβάθμιση οικισμών και κτιρίων συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση πόρων και στο πρότυπο της «πράσινης» ανάπτυξης. Επιπλέον έμφαση θα δοθεί στη 

στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 

μεταποιητικών μονάδων, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων 

και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους, με την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών για την 

αειφόρο ανάπτυξη του τόπου. 

Τέλος, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, η επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου και η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών αποτελούν βασικές προτεραιότητες της 

τοπικής στρατηγικής. 

Η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός της  περιοχής ως Απόθεμα Βιόσφαιρας σύμφωνα με το 

πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO με την παράλληλη εισαγωγή της 

Καινοτομίας στην τοπική παραγωγική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο βιώσιμο 

αναπτυξιακό όραμα το οποίο υπηρετείται τεκμηριωμένα από την παραπάνω στρατηγική. 

Μέσω του Αποθέματος Βιόσφαιρας προωθείται η υποστήριξη και ενίσχυση πιλοτικών δράσεων 

επιχειρηματικότητας και βιοποικιλότητας και η ενίσχυση εμβληματικών καινοτόμων 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με εισαγωγή σχετικής πιστοποίησης. Επίσης, προωθείται η 

δημιουργία μιας διεθνούς αναγνωρίσιμης ταυτότητας (Brand) και η υποστήριξη / προώθηση 

της αναγνωρισιμότητας και των προϊόντων της περιοχής διεθνώς. 

 

ΑΠ 3 - 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 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. Η προτεραιότητα που αναφέρεται στο ΠΑΑ 

2014-2020 σχετικά με το CLLD/LEADER είναι: 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6 «Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη στις 

αγροτικές περιοχές» 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: β «Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές»  
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ΑΠ 4 - 19.2Δ_114 Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 

κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Τεκμηριώνεται στην περιγραφή της πρότασης στο αντίστοιχο έντυπο. 

ΑΠ 5 - 19.2Δ_116 Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών (εκτός των 

έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 

Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για 

λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών 

υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, 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 μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα 

οικονομικά, αρκεί ο υποψήφιους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή/και 

την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. 

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα 

πραγματοποιείται μέσω του Πίνακα Τιμών Μονάδας (Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης), πλην των 

δημοσίων συμβάσεων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει των αναλυτικών 

τιμολογίων. 

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών 

ενεργειών ορίζεται σε : 

α. Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι  1.000 €  

β. Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του 

επενδυτικού σχεδίου) μέχρι  3.000 € 

γ. Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδεις και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου 

ως: 

• Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την 

κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα 

χώρο. 

• Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

μουσειολογικές κλπ.) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000 € 

• Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για εφαρμογή 

συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000 €. 

• Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 

2.500 €  

ΑΠ 6 - 19.2Δ_117 Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους 

της αειφόρου ανάπτυξης 

Δηλώνεται από τον υποψήφιο στην υπεύθυνη δήλωση. 

ΑΠ 7 - 19.2Δ_118 Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν 

κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής 

Δηλώνεται από τον υποψήφιο στην υπεύθυνη δήλωση. 
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ΑΠ 8 - 19.2Δ_119 Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από 

άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. 

ΑΠ 9 - 19.2Δ_120 Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη 

συντήρηση όπου απαιτείται 

Παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης στήριξης. Επιπλέον 

υποβάλλονται στοιχεία νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα 

του φορέα ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης, εφόσον απαιτείται. 

ΑΠ 10 - 19.2Δ_121 Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης 

Συμπληρώνονται τα υποδείγματα των πινάκων που επισυνάπτονται στην πρόσκληση 

διαμορφωμένα όπως απαιτείται σύμφωνα με το αντικείμενο της πράξης, εκτός από την περίπτωση 

των δημοσίων συμβάσεων έργων για τα οποία υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του έργου. 

ΑΠ 11 - 19.2Δ_122  Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 

υλοποίηση της πρότασης  

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας (τίτλοι, 

πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής) 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 εννέα (9) έτη από 

την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. 

Γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και 

του ακινήτου, ενώ τα συμφωνητικά θα πρέπει να προσκομίζονται πριν την έκδοση της απόφασης 

ένταξης της πράξης. 

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση 

υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄ αυτού (πιστοποιητικό βαρών 

και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη 

εγγεγραμμένων βαρών όταν: 

α. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν 

συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, 

β. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε 

μετά από φυσική καταστροφή, 

γ. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την υλοποίηση 

της πρότασης. 

ΑΠ 12 - 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 
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Υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ενδεικτικού περιεχομένου «Μελέτης συνολικής θεώρησης 

αισθητικής αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού» το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση. 

ΑΠ 13 - 19.2Δ_124 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 

Τεκμηριώνεται στην αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, ενώ αποτυπώνεται και στον 

αναλυτικό προϋπολογισμό της πράξης. 

ΑΠ 14 - 19.2Δ_125 Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία 

Δηλώνεται από τον υποψήφιο στην υπεύθυνη δήλωση. 

ΑΠ 15 - 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 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. 

ΑΠ 16 - 19.2Δ_127 Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της 

πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 

την ΟΤΔ 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. 

ΑΠ 17 - 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. 

Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ. Στην 

περίπτωση που αυτή τροποποιηθεί, (ΥΑ 13215/30-11-2017, άρθρο 9) λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης της αίτησης. 

ΑΠ 18 - 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Εξετάζεται εάν το σύνολο των στοιχείων της αίτησης στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 

συνημμένα έντυπα και υποδείγματα της πρόσκλησης. 

ΑΠ 19 - 19.2Δ_130 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς 

της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης 

Τεκμηριώνεται στην αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. 

ΑΠ 20 - 19.2Δ_131 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης 

υπο-δράσης  του τοπικού προγράμματος 

Τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης. Η περιοχή εφαρμογής παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης  

ΑΠ 21 - 19.2Δ_132 Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει 

το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ Ειδ. Μέγ. Προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 

άυλων πρ.και 50.000 σε περίπτ.άυλων 

Τεκμηριώνεται στους πίνακες με τον αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών οι οποίοι επισυνάπτονται 

από το δικαιούχο στην αίτηση στήριξης. 
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ΑΠ 22 - 19.2Δ_133 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / 

καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Δηλώνεται από τον υποψήφιο στην υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή 

αίτησης / πρότασης για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα, ο υποψήφιος το δηλώνει με ξεχωριστή 

Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠ 23 - 19.2Δ_134 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως 

ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση 

Εξετάζεται βάσει των στοιχείων του αιτούντος που επισυνάπτει ο υποψήφιος στην αίτηση στήριξης. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις κατηγορίες των δικαιούχων της πρόσκλησης ανά 

υποδράση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. 

ΑΠ 24 - 19.2Δ_139 Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. 

(ΕΕ)651/2014 εφόσον εφαρμόζεται 

Στην περίπτωση έργων πολιτισμού συμπληρώνεται λίστα ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων 

πολιτισμού. Στις λοιπές περιπτώσεις το κριτήριο εξετάζεται από την ΟΤΔ, λαμβάνοντας υπόψη την 

αίτηση του υποψηφίου και τα συνημμένα αυτής. 

ΑΠ 25 - 19.2Δ_141 Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης 

Βεβαιώνεται στην υπεύθυνη δήλωση. 

ΑΠ 26 - ΑΟ2.113_ _Επιλεξιμότητα Πράξης Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της 

προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης  

(σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ.6) 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης και τεκμηριώνεται στην φωτογραφική 

απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης. 

ΑΠ 27 - ΑΟ2.114_ _Επιλεξιμότητα Πράξης Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 

που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71) 

Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. 

ΑΠ 28 - ΑΟ2.118_ Επιλεξιμότητα Πράξης Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 

εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

Τεκμηριώνεται σε αντίστοιχο πεδίο στο παράρτημα της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με τον οδηγό 

που επισυνάπτεται στην πρόσκληση. 

ΑΠ 29 - ΑΟ2.120_Επιλεξιμότητα Πράξης Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει στην αίτηση στήριξης τον πίνακα συμμόρφωσης της 

προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Ο πίνακας επισυνάπτεται στην 

πρόσκληση. 

ΑΠ 30 - ΑΟ3.112_ Επιλ. Δικαιούχου_19.2Δ Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την 

πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου 

Εξετάζονται στοιχεία τεκμηρίωσης που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης 

από τον υποψήφιο όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ. 
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ΑΠ 31 - ΑΟ5.111_ Πληρότητα_19.2Δ Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης 

Εξετάζεται αν έχει συμπληρωθεί τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης και αν έχουν επισυναφθεί τα 

υποχρεωτικά δικαιολογητικά στο σύνολό τους. 

ΑΠ 32 - ΑΟ5.112_ Πληρότητα_19.2Δ Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων για 

την υποβολή της αίτησης στήριξης 

Τεκμηριώνεται από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου (κατάλληλα υπογεγραμμένη), η οποία 

επισυνάπτεται από τον υποψήφιο στα δικαιολογητικά. 

ΑΠ 33 - ΑΟ6.111_ Χρονοδιάγραμμα__19.2Δ 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 

Τεκμηριώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του παραρτήματος της αίτησης στήριξης. 

ΑΠ 34 - ΑΟ7.111_ Συμπλ. στοιχεία_19.2.Δ Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, εξετάζεται η υποβολή 

τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας.  

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία προβλέπονταν στην πρόσκληση, εκδόθηκαν πριν 

την υποβολή της αίτησης στήριξης και διορθώνουν προφανή σφάλματα της αίτησης στήριξης ή/και 

των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν.  

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων 

στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης. 

Σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι 

διευκρινίσεις, για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική τους υποβολή τους και 

ταυτόχρονα ο δικαιούχος ενημερώνει με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών 

στοιχείων και διευκρινίσεων, την ΟΤΔ, εντός της οριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας. Τα 

συμπληρωματικά στοιχεία και οι διευκρινίσεις στοιχείων, για τα οποία δεν ορίζεται ως υποχρεωτική 

η ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣΑΑ, υποβάλλονται συνημμένα της υπογεγραμμένης 

επιστολής υποβολής και συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης στήριξης. 

ΑΠ 35 - ΑΟ2.124_ Επιλεξιμ. Πράξης_19.2Δ Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον 

ορίζονται στην πρόσκληση 

Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση της υποδράσης 19.2.5.1, όπου βασική προϋπόθεση 

για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση 

μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) σε σχετικά μικρή απόσταση από την οριοθέτηση της 

πράξης, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

ΑΠ 36 - 19.2Δ_142 Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 

συμβάσεις 

Θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής να πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας για 

τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου 

ή μελέτης. Διαφορετικά, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 

147). Εξετάζεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό. 
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ΑΠ 37 - 19.2Δ_115 Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να έχει 

υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 45 του 

N.4412/2016)  

Εξετάζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

ΑΠ 38 - 19.2Δ_140 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους 

Εξετάζεται η νομιμότητα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας του φορέα της 

πρότασης, βάσει των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

ΑΠ 39 - ΑΟ2.122_Επιλεξ. Πράξης_19.2Δ Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και 

αξιοποίηση της πράξης. 

Εξετάζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υποδράσης αφορούν σε έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. 

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν αποκλειστικά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε: 

• ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή τους σε κτίρια 

σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως: κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, 

περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, 

φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS 

(κεντρικό σύστημα ελέγχου κτιρίου), κτλ. 

• εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως φωτοβολταϊκά, 

μικρά αιολικά συστήματα, ηλιακά συστήματα ΖΝΧ (συστήματα ζεστού νερού χρήσης), 

καινοτόμα έργα ΑΠΕ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Υποδράση 19.2.4.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

35% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

40% 100 
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Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

(ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).» 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα 

υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα 

απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι. 

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών, οι οποίες 

ενδεικτικά αφορούν σε: 

• Εξυπηρέτηση πολιτών με έργα βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί 

κ.α.) 

• Πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημιουργική 

απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση 

δημοτικών/κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων-παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξης 

σε γυναίκες – άνεργους, 

• Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αθλητικά κέντρα, 

• Κέντρα νέων, διαμόρφωση χώρων για δημιουργία τοπικών/δημοτικών αγορών, 

• Δημιουργία και αναβάθμιση αθλητικών χώρων και υποδομών (γήπεδα, χώροι 

αθλοπαιδιών, κτλ) 

• Ανάπτυξη αθλητικών υποδομών για αγωνιστικό αθλητισμό, μαζικό αθλητισμό και 

αθλητισμό ΑΜΕΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.2 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

22% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
32% 

100 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

28% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 

χώροι, ποδηλατικές διαδρομές).» 

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 

καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να 

υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η 

δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η 

δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές 

που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι 

πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές 

επενδύσεις.   
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Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε: 

• Τη δημιουργία πόλων έλξης, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τις 

παραδοσιακές τέχνες-επαγγέλματα: προβλέπεται η δημιουργία πόλων έλξης για 

οργανωμένες και μεμονωμένες περιηγήσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

προορισμών και διαδρομών και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 

• Τη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών για τους επισκέπτες (π.χ. 

καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένου 

συναφούς εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια – προσβασιμότητα επισκεπτών, 

πυρόσβεση, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών). 

• Δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, όπως: 

Δημιουργία ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) εφαρμογών και 

ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού υλικού, καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις). 

• Τη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων πληροφόρησης 

ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών. 

• Τη σήμανση τοπικών αξιοθέατων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος. 

• Τη δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών καθώς και τη δημιουργία 

υποδομών για την εξυπηρέτηση άλλων δραστηριοτήτων της υπαίθρου (αναρρίχηση, 

ποδήλατα βουνού κλπ). 

• Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.α. 

• Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών 

 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

Οι παρεμβάσεις στο κριτήριο αξιολόγησης «Προτεραιότητα υποδράσης» θα βαθμολογηθούν βάσει 

της χωροθέτησής τους ως εξής: 

Α. Βαθμολογούνται με 100: Σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. 

Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου) και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης). 

Β. Βαθμολογούνται με 50: Σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, 

πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Δήμος Ανατολικής Μάνης). 

Γ. Βαθμολογούνται με 0: Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, 

Ερμιονίδας, Ναυπλιέων). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.3 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 25% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

30% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 

επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 15% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Προτεραιότητα υποδράσης 
(όπως αναλύεται στην 
περιγραφή της υποδράσης). 

Σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας και 
σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO 

20% 

100 

Σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες 
συνεκτικές ζώνες ιστορικού, 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

50 

Στις λοιπές περιοχές. 0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
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 

10% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 

 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής 

εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να 

υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών 

στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα 

τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες 

ενδεικτικά αφορούν σε: 

• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα και σχετίζονται 

με τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την παράδοση, τη λαογραφία, τα τοπικά 

δρώμενα, την ιστορία, τα απειλούμενα είδη (είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας), κλπ. 
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• Ενίσχυση λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 

• Ενίσχυση λοιπών εκδηλώσεων και αθλητικών δρώμενων σχετικών με την ιστορία και τον 

πολιτισμό της περιοχής 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Φύση / αντικείμενο εκδήλωσης 

που συνδέεται με ιστορία και 
τοπικά δρώμενα 

Πολιτισμός 

35% 

100 

Ιστορία 60 

Αθλητισμός 30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία 
κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

30% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  40 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).» 

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση 

πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών 

φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.  

• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 

αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, 

διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού 

προώθησης. 

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε: 

Για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

• μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές,  

• πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της 

κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της 

πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης 

του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

• προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, κλπ. 

• δημιουργία εκθετηρίων- συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων κλπ,  

• παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια 

που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά, 

• παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου–μύλοι, 

γεφύρια κλπ. 

• βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι 

δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ιδίως, 

ράμπες και ανελκυστήρες για τα άτομα με αναπηρία, ενδείξεις σε γραφή Braille και 

διαδραστικές εκθέσεις σε μουσεία), και για την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας 

όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους επισκέπτες. 

Για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς: 

• φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη,  

• μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους,  

• καθαρισμός – προστασία υδάτινων απορροών,  
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• αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου π.χ. χώρων απόρριψης 

απορριμμάτων,  

• έργα υποδομής για τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας,  

• κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων,  

• δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε προστατευόμενες περιοχές, ασφάλεια 

επισκεπτών,   

• καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: 

• Εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και το 

τοπικό πληθυσμό από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, 

• διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων 

• σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης όπως π.χ. (φυλλάδια, αφίσες, 

περιοδικά κ.α.) 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.5 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

28% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 18% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Προτεραιότητα υποδράσης (όπως 
αναλύεται στην περιγραφή της 
υποδράσης). 

Σε περιοχές αποθέματος 
βιόσφαιρας και σε περιοχές με 
χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 

UNESCO 
32% 

100 

Σε περιοχές που αποτελούν 

Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες 
ιστορικού, πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

50 

Στις λοιπές περιοχές. 0 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

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

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

22% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». 

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για 

την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του 

κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση 

μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του 

ΤΠ, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.   

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.5.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

δικαιολογητικά 

28% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

32% 100 
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Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

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

30 

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

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 
μονάδες. 

22% 

100 

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 2 και 
έως 3 μονάδες 

60 

Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 μονάδες 30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.» 

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές 

πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και 

καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της 

υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα αποκατάστασης δασικού δυναμικού. 

Πεδίο εφαρμογής: Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων 

από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.6.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

22% 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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

28% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
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 

32% 

100 

Όχι 0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4.1 Γενικοί Κανόνες 

Για το σύνολο των κριτηρίων ισχύουν τα παρακάτω: 

• Για τη βαθμολογία των κριτηρίων θα χρησιμοποιηθούν οι ακέραιες τιμές της διαβάθμισής 

τους και όχι το εύρος μεταξύ αυτών. 
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• Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη των προτάσεων θα προκύψει βάσει βαθμολογίας του 

κριτηρίου επιλογής με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βαθμολογία των κριτήριων επιλογής 

εξετάζεται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, έως ότου προκύψει βαθμολογική κατάταξη. 

• Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού (υποδράση 

19.2.4.3), θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα περιοχές στις οποίες έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.). 
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4.2 Ανάλυση κριτηρίων επιλογής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΟΠΣΑΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΣΗ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΒΘ1 19.2Δ_119 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 

Δ8, Δ9, Δ13, Δ14, Δ17 

Δ21, Δ22, Δ23, Δ24, 

Δ25,  Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων εκτός 

19.2.4.4 & 19.2.4.5 

Δ22, Δ25, Δ26 

ΒΘ3 19.2Δ_111 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
Δ27 

ΒΘ4 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης 19.2.4.2 Δ4, Δ17 

ΒΘ5 19.2Δ_112 Προτεραιότητα υποδράσης  19.2.4.3 & 19.2.4.5 Δ27 

ΒΘ6 19.2Δ_127 Φύση / αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 19.2.4.4 Δ4, Δ32 

ΒΘ7 19.2Δ_116 Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 19.2.4.4 Δ5, Δ6, Δ31 

ΒΘ8 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα 19.2.4.3 & 19.2.4.5 Δ2 

ΒΘ9 19.2Δ_125 Αριθμός μονάδων μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της πράξης 19.2.5.1 Δ16 

ΒΘ10 19.2Δ_135 

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). 

19.2.6.1 Δ8 
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ΒΘ 1 - Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

Πλήρης και σαφής περιγραφή πρότασης: Στην αίτηση έχει γίνει αναλυτική και σαφής περιγραφή 

της πρότασης και έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στο σύνολό 

τους. 

Με ασάφειες ως προς την περιγραφή: Προκύπτουν ασάφειες και μερική τεκμηρίωση της πρότασης. 

Ασαφής πρόταση με ελλείψεις δευτερευόντων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης: Προκύπτουν 

ουσιώδεις ελλείψεις στη περιγραφή και στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που καθιστούν την 

περιγραφή συνολικά ασαφή. 

ΒΘ 2 - Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών: Στην αίτηση 

έχουν επισυναφθεί το σύνολο των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών σύμφωνα με 

τους πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση. 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών: Στην αίτηση έχει 

επισυναφθεί μέρος των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών σύμφωνα με τους 

πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση. 

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

αίτηση έχουν επισυναφθεί αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές. 

ΒΘ 3 - Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης: 𝛥𝛴𝛱 =
𝛢𝛴𝛴𝛱

𝛴𝛴𝛴𝛶
, όπου,  

ΔΣΠ: Δείκτης Συσχέτισης Πρότασης,  

ΑΣΣΠ: Αριθμός Συσχετισθέντων Στόχων Πρότασης 

Ο υποψήφιος στο αντίστοιχο πεδίο του παραρτήματος της αίτησης στήριξης, δηλώνει και 

τεκμηριώνει τον αριθμό (ΑΣΣΠ) των ειδικών στόχων που συσχετίζονται με την πρότασή του. 

ΣΣΣΥ: Σύνολο Συσχετιζόμενων Στόχων Υποδράσης 

Το σύνολο των συσχετιζόμενων στόχων (ΣΣΣΥ) ανά υποδράση και η ανάλυσή τους παρουσιάζεται 

στους παρακάτω πίνακες: 

 

Συσχέτιση Ειδικών Στόχων και Υποδράσεων 

Υποδράση Κωδικοί Ειδικών Στόχων ΣΣΣΥ 

19.2.4.1 1.2 1.6 2.3     3 

19.2.4.2 1.2 1.3 1.4 2.3    4 

19.2.4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 7 

19.2.4.4 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3   5 

19.2.4.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 7 

19.2.5.1 1.2 2.2      2 

19.2.6.1 1.1 1.2 1.6     3 
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Γενικοί Στόχοι (ΓΣ) 

1. Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την 
αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας»,  βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και  δημιουργία υποδομών 
τουριστικού προορισμού.  

2. Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη 
συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας  

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 

1.1 Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία 

και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων 

περιοχών, των περιοχών του Δικτύου NATURA 

2000 και του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

2.1. Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των 

απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον 

τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε 

συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, 

εφοδιαστικές και αγροτοδιατροφικές αλυσίδες κ.λπ. 

1.2 Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού  και των 

αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 

αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.λπ.) 

2.2. Η βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή και η ενίσχυση 

της μεταποίησης των προϊόντων που προέρχονται από 

τη γεωργία και την αλιεία για την τήρηση  κανόνων 

ασφάλειας και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού 

ανταγωνιστικότητας  

1.3 Η διατήρηση της ταυτότητας και της 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της 

περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, έθιμα, 

τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο). Η 

διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων αγροτικής και 

θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

2.3. Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών 

επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων καινοτόμων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, με αξιοποίηση  

εξειδικευμένων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, υλικών 

και πόρων καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού 

1.4 Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών 

και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των 

επισκέψιμων χώρων, με στόχο την ενίσχυση 

ισχυρής ταυτότητας και εμπλουτισμό του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

2.4. Απόκτηση   τοπικών ποιοτικών σημάτων για την 

προστασία των προϊόντων της περιοχής,  (με 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) και 

πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσής τους (ΠΟΠ), 

της γεωγραφικής  ένδειξής τους (ΠΓΕ) ή και της 

παραδοσιακής παραγωγής και επεξεργασίας τους, με 

σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς 

1.5 Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία 

νέων ποιοτικών τουριστικών μονάδων σε 

συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή 

υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος 

2.5. Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών 

συνεργασιών που συμβάλλουν στην μεταφορά 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην παραγωγική 

διαδικασία, με τη δημιουργία δικτύων για την 

προβολή, προώθηση και διάθεση των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

1.6 Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με 

την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της 

αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής και του 

αγροτοδιατροφικού τομέα κ.λπ. 

2.6. Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

στις αλιευτικές περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις 

υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με τους 

παραγωγικούς τομείς των περιοχών 
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ΒΘ 4 - Αναγκαιότητα της πράξης 

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, η οποία 

προκύπτει από την ύπαρξη ή μη παρόμοιας υποδομής. 

ΒΘ 5 - Προτεραιότητα υποδράσης  

Οι προτάσεις, 

Α. Βαθμολογούνται με 100: Στους Δήμους Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και 

Ελαφονήσου, οι οποίοι ανήκουν στις περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας, καθώς και στους Δήμους 

Επιδαύρου και Σπάρτης οι οποίοι ανήκουν στις περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Β. Βαθμολογούνται με 50: Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, ο οποίος ανήκει στις περιοχές που 

αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Γ. Βαθμολογούνται με 0: Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, 

Ερμιονίδας, Ναυπλιέων). 

ΒΘ 6 - Φύση / αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Πολιτισμός: Καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, γιορτές και άλλες παρόμοιες 

πολιτιστικές δραστηριότητες με κύριο αντικείμενο τον πολιτισμό του τόπου, συμπεριλαμβανομένων 

των εθίμων, της χειροτεχνίας της λαϊκής τέχνης και της γαστρονομίας. 

Ιστορία: Εκδηλώσεις, δρώμενα και δραστηριότητες με κύριο αντικείμενο την ιστορία του τόπου. 

Αθλητισμός: Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την ιστορία του αθλητισμού του 

τόπου. 

ΒΘ 7 - Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους 

Το κριτήριο βαθμολογείται με το δείκτη ρεαλιστικότητας – αξιοπιστίας κόστους σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλιμάκωση: 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο  ≤ 5 

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

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

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο  > 30 

Όπου, 

Αιτούμενος: Ο προϋπολογισμός που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης 

Εγκεκριμένος: Ο προϋπολογισμός της πρότασης όπως προκύπτει μετά το διοικητικό έλεγχο 

(αιτούμενος προϋπολογισμός μείον περικοπτόμενες δαπάνες) 

ΒΘ 8 - Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν 

απαιτείται σύσταση φορέα: Στην αίτηση στήριξης επισυνάπτεται το εγκεκριμένο καταστατικό του 

φορέα. 
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Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται: Στην αίτηση επισυνάπτεται σχέδιο καταστατικού του 

φορέα. 

ΒΘ 9 - Αριθμός μονάδων μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της πράξης 

Το κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλιμάκωση: 

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 μονάδες. 

Εξυπηρετούνται 3 μονάδες. 

Εξυπηρετούνται 2 μονάδες. 

Για το σκοπό της παραπάνω βαθμολόγησης, στην αίτηση στήριξης επισυνάπτεται απόσπασμα χάρτη 

(ορθοφωτοχάρτης, χάρτης google, κλπ.) στον οποίο σημαίνονται η οριοθέτηση της πράξης, η 

εξυπηρετούμενη περιοχή, οι θέσεις των μεταποιητικών μονάδων καθώς και η σύνδεσή τους.  

ΒΘ 10 - 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). 

Εξετάζεται αν η πρόταση χωροθετείται εντός των παραπάνω περιοχών. 
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

Α/Α 
Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή Δικαιολογητικών Δράσεις / Υποδράσεις 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Επιλεξιμότητας 

Κωδικός 
Κριτηρίου 
Επιλογής 

Δ1 19.2Δ_112 Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της αίτησης στήριξης 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ32   

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ23, ΑΠ38  ΒΘ8 

Δ3 19.2Δ_114 
Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του 
προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ26   

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 

ΑΠ2, ΑΠ4, 
ΑΠ13, ΑΠ19, 
ΑΠ20, ΑΠ37 

ΒΘ4, ΒΘ6 

Δ5 19.2Δ_116 Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ10, ΑΠ13,  
ΑΠ21, ΑΠ37 

ΒΘ7 

Δ6 19.2Δ_118 
Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση) 

Δράση 19.2.4 ΑΠ5 ΒΘ7 

Δ7 19.2Δ_120 Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 
Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 

ΑΠ11, ΑΠ37   

Δ8 19.2Δ_124 

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) 

Υποδράση 19.2.6.1   ΒΘ1,ΒΘ10 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή 
μη  μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 
ΑΠ37 ΒΘ1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

Α/Α 
Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή Δικαιολογητικών Δράσεις / Υποδράσεις 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Επιλεξιμότητας 

Κωδικός 
Κριτηρίου 
Επιλογής 

Δ10 19.2Δ_131 
Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην 
Πρόσκληση 

Υποδράση 19.2.4.3 ΑΠ12   

Δ11 19.2Δ_132 
Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα 
υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ11   

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-
2020) 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ29   

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

  ΒΘ1 

Δ14   Απόφαση υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
  ΒΘ1 

Δ15 19.2Δ_136 Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού 
Υποδράσεις 19.2.4.4 & 

19.2.4.5 
ΑΠ24   

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ35 ΒΘ9 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και 
απόφαση ΔΣ 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.3 

ΑΠ1 ΒΘ1, ΒΘ4 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης (εφόσον απαιτείται) 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ9   

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης 
(εφόσον απαιτείται) 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων 

ΑΠ13, ΑΠ32   

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση της 

πράξης 

Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ30   

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ Πίνακας αποτυπώσης μελετών και ωρίμανσης πράξης 
Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 
  ΒΘ1 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 
  ΒΘ1,ΒΘ2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

Α/Α 
Κωδικός 

Δικαιολογητικού 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή Δικαιολογητικών Δράσεις / Υποδράσεις 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Επιλεξιμότητας 

Κωδικός 
Κριτηρίου 
Επιλογής 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές προμετρήσεις, 
αναλυτικά τιμολόγια 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 
  ΒΘ1 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
  ΒΘ1 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
  ΒΘ1,ΒΘ2 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ38 ΒΘ1,ΒΘ2 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 

ΑΠ1, ΑΠ3, ΑΠ8, 
ΑΠ15-17,ΑΠ18, 
ΑΠ20, ΑΠ26, 
ΑΠ27, ΑΠ28,  
ΑΠ31, ΑΠ33, 
ΑΠ37, ΑΠ39 

ΒΘ3, ΒΘ5 

Δ28   Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 

ΑΠ6, ΑΠ7, 
ΑΠ14, ΑΠ22, 

ΑΠ25 
  

Δ29   Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Στοιχείων 
Αφορά στο σύνολο των 

υποδράσεων 
ΑΠ34   

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις 

Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός της 

19.2.4.4 

ΑΠ36   

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται) 
Αφορά στο σύνολο των 
υποδράσεων εκτός των 

19.2.4.4 & 19.2.5.1 
  ΒΘ1 

Δ32 19.2Δ_128 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά 
δρώμενα 

Υποδράση 19.2.4.4   ΒΘ6 

Δ33 ΑΟ_ΑΣ_114_19.2Δ 
Βεβαίωση ότι η πράξη δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου 

Υποδράση 19.2.5.1 ΑΠ35   
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6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Δ 1 - 19.2Δ_112 Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της αίτησης 

στήριξης, κατάλληλα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (για φυσικά πρόσωπα αρκεί η 

υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης).  

Δ 2 - 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος. 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει: 

1. Έντυπο 1: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου. 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου 

3. Σύσταση: 

• για φορείς των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και Φορείς Δημοσίου Τομέα, ΦΕΚ Σύστασης 

• για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς συλλογικούς φορείς, θεωρημένο 

καταστατικό από αρμόδια αρχή ή σχέδιο καταστατικού όταν είναι υπο σύσταση. 

4. Καταστατικό της ΔΕΚΟ από τις διατάξεις του οποίου δεν προκύπτει κώλυμα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου-εργαζόμενου σε ΔΕΚΟ,  

5. Άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου-Δημοσίου 

Υπαλλήλου. 

Δ 3 - 19.2Δ_114 Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του 

προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών. 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 4. 

Δ 4 - 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης. 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 3  

Δ 5 - 19.2Δ_116 Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης. 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 5 κατάλληλα διαμορφωμένο βάσει του 

αντικειμένου της πράξης. 

Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός του έργου. 

Δ 6 - 19.2Δ_118 Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούμενων 

προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται 

με δημόσια σύμβαση) 

Ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. 

Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, 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 μια προσφορά η 

οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο υποψήφιους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να 

αποδέχεται, την μοναδικότητα ή/και την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που 

προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. 

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα 

πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδας, πλην των δημοσίων 

συμβάσεων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει των αναλυτικών τιμολογίων  
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Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών 

ενεργειών ορίζεται σε : 

α. Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι 1.000 €  

β. Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του 

επενδυτικού σχεδίου) μέχρι  3.000 € 

γ. Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδεις και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου 

ως: 

• Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την 

κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα 

χώρο. 

• Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

μουσειολογικές κλπ.) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000 € 

• Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για εφαρμογή 

συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000 €. 

• Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 

2.500 €  

Δ 7 - 19.2Δ_120 Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Δ 8 - 19.2Δ_124 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) 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 12. 

Δ 9 - 19.2Δ_127 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  

μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα.  

Δ 10 - 19.2Δ_131 Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 

ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην Πρόσκληση 

Ο υποψήφιος ΟΤΑ επισυνάπτει την αντίστοιχη μελέτη η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα ενδεικτικού περιεχομένου «Μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής αναβάθμισης ή 

ανάδειξης οικισμού» το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση. 

Οι λοιποί υποψήφιοι τεκμηριώνουν στην περιγραφή της πράξης τον τρόπο με τον οποίο οι 

προτεινόμενη πράξη συμβάλει στη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του 

οικισμού σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να τον καταστήσουν πόλο έλξης των 

επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Δ 11 - 19.2Δ_132 Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα 

υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει: 
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Α) Σε περίπτωση ιδιοκτησίας: 

• Τίτλους, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής 

• Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων 

Β) Σε περίπτωση μίσθωσης: 

• μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την 

δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο 

πραγματοποιείται η επένδυση 

• μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 9 έτη από την 

δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, χωρίς 

επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης μικρών 

βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου 

Δ 12 - 19.2Δ_133 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020) 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 10.  

Δ 13 - 19.2Δ_134 Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

της πρόσκλησης 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 6, στην περίπτωση που από την 

προτεινόμενη πράξη παράγονται έσοδα. 

Δ 14 - Απόφαση υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα 

Όπου απαιτείται συμπληρώνεται το υπόδειγμα σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια 

μέσα, συνοδευόμενο από τη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου.. 

Δ 15 - 19.2Δ_136 Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 7. 

Δ 16 - ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ  Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός 

σχεδίου περιοχών 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει απόσπασμα χάρτη (ορθοφωτοχάρτης, χάρτης google, κλπ.) στον οποίο 

επισημαίνεται η οριοθέτηση της πράξης. 

Για τις πράξεις της υποδράσης 19.2.5.1, ο υποψήφιος επισυνάπτει απόσπασμα χάρτη 

(ορθοφωτοχάρτης, χάρτης google, κλπ.) στον οποίο πέραν της οριοθέτησης της πράξης, 

επισημαίνονται η εξυπηρετούμενη περιοχή και οι θέσεις των μεταποιητικών μονάδων, καθώς και η 

μεταξύ τους σύνδεσή. 

Δ 17 - ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ  Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση 

Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ 

Κατά περίπτωση επισυνάπτονται από τους υποψήφιους: 

• Για ΟΤΑ, απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ 

ή άλλη τεκμηρίωση και σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η ένταξη της προτεινόμενης 

πράξης στο γενικότερο σχεδιασμό και η συσχέτιση αυτής με τις προτεραιότητες του Δήμου. 
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• Για φορείς ΟΤΑ, ετήσιο σχέδιο δράσης ή σχετική εισήγηση και απόφαση ΔΣ ή άλλη 

τεκμηρίωση και σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η ένταξη της προτεινόμενης πράξης στο 

γενικότερο προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του Φορέα. 

• Για Φορείς Δημοσίου Τομέα, "ετήσιο σχέδιο δράσης" ή σχετική εισήγηση και απόφαση ΔΣ ή 

άλλη τεκμηρίωση και σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η ένταξη της προτεινόμενης πράξης 

στο γενικότερο προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του Φορέα. 

• Για ιδιωτικούς φορείς και νομικά πρόσωπα,  απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 

• Για φυσικά πρόσωπα, αρκεί η αίτηση στήριξης. 

Δ 18 - ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ  Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης (εφόσον απαιτείται) 

Ο υποψήφιος παραθέτει σχετική τεκμηρίωση στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης στήριξης και 

επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται. 

Δ 19 - ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ  Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης 

(εφόσον απαιτείται) 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει την αντίστοιχη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον απαιτείται. 

Δ 20 - ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ  Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση της 

πράξης 

Ο υποψήφιος, στην περίπτωση που απαιτείται, επισυνάπτει αντίστοιχο έγγραφο θεσμικού ή 

κανονιστικού πλαισίου από το οποίο τεκμηριώνεται η αρμοδιότητά του για την εκτέλεση των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων της πράξης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εργασιών ενεργειακής 

αναβάθμισης σχολικού κτιρίου, απόσπασμα του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) με συγκεκριμένη 

αναφορά, από την οποία προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες. 

Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί το καταστατικό/ κανονισμός λειτουργίας του φορέα ή για τα φυσικά 

πρόσωπα, η αίτηση στήριξης. 

Δ 21 - ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ  Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει το Έντυπο 8 ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης. 

Δ 22 - ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει το Έντυπο 9 ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης. 

Δ 23 - ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ  Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές 

προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει κατά περίπτωση, τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμό, 

προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια κλπ. 

Δ 24 - ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ  Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει κατά περίπτωση τεύχη δημοπράτησης (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών), 

τεύχη υπολογισμών καθώς και τα σχέδια των κατά περίπτωση μελετών, όπου απαιτούνται. 

Στην περίπτωση που η πράξη βρίσκεται στο στάδιο προγραμματισμού και προετοιμασίας της, 

επισυνάπτεται Φάκελος Έργου/Τεχνική Έκθεση με ελάχιστο περιεχόμενο, τις ενότητες του Εντύπου 

7. 

Δ 25 - ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών 
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Ο υποψήφιος επισυνάπτει τις αποφάσεις των μελετών όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον Πίνακα 

αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ 21 - ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ). 

Δ 26 - ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ  Άδειες και εγκρίσεις 

Ο υποψήφιος επισυνάπτει τις άδειες και εγκρίσεις όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον Πίνακα 

αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου (Δ 22 - ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ). 

Δ 27 - ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα αίτησης 

στήριξης και το παράρτημα αυτής. Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη 

και σφραγισμένη. 

Δ 28 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 

Ο υποψήφιος υπογράφει και επισυνάπτει το έντυπο 2. 

Δ 29 - Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία συμπληρώνεται και 

αποστέλλεται στην ΟΤΔ, το υπόδειγμα επιστολής συμπληρωματικών στοιχείων που επισυνάπτεται 

στην πρόκληση, αρμοδίως υπογεγραμμένο, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα. 

Δ 30 - Αποδεικτικά τεκμηρίωσης Τεχνικής Επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 

Για ΟΤΑ, φορείς ΟΤΑ και Φορείς Δημοσίου Τομέα: 

Συμπληρώνεται και επισυνάπτεται το έντυπο 11 τεκμηρίωσης διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της πράξης. Αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής δεν πληροί τις 

προδιαγραφές επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 

του N.4412/2016 (Α’ 147) και επισυνάπτονται στην αίτηση τα σχέδια προγραμματικών συμβάσεων 

και συμβάσεων διαδημοτικής/ διαβαθμιδικής συνεργασίας καθώς και οι σχετικές αποφάσεις. 

Το παρόν δικαιολογητικό δεν αφορά σε ιδιωτικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

Δ 31 - ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ  Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών (εφόσον απαιτείται) 

Για εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονται στον Πίνακα Τιμών Μονάδας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 

πρόσκλησης ο υποψήφιος προσκομίζει τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία 

τεκμηριώνεται η τιμή μονάδας της νέας εργασίας βάσει της ποιότητας υλικού και κατασκευής, 

καθώς και των αντίστοιχων τιμών αγοράς. 

Δ 32 - 19.2Δ_128 Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Το παρόν αφορά στην υποδράση 19.2.4.4. Στην περίπτωση που η εκδήλωση έχει υλοποιηθεί 

τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν, ο υποψήφιος προσκομίζει σχετικά αποδεικτικά (πρόγραμμα 

εκδήλωσης, φωτογραφικό υλικό) που τεκμηριώνουν τη φύση και το αντικείμενο της εκδήλωσης. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος προσκομίζει αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της 

εκδήλωσης και της σύνδεσής της με τον πολιτισμό ή την ιστορία του τόπου ή την ιστορία του 

αθλητισμού. 
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Δ 33 - ΑΟ_ΑΣ_114_19.2Δ Βεβαίωση ότι η πράξη δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν 

αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου 

Το παρόν αφορά στην υποδράση 19.2.5.1. Ο υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία δηλώνεται ότι το υπό βελτίωση τμήμα αγροτικής οδοποιίας δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες 

αποφάσεις (ΦΕΚ, Νομαρχιακές ή Περιφερειακές αποφάσεις, Δημοτικές Αποφάσεις) καθορισμού 

εθνικών, πρωτευόντων και δευτερευόντων επαρχιακών οδικών δικτύων και δημοτικών οδών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

 

Υποδράση 19.2.4.1  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 

Κωδικός 
Πίνακα 

Δικαιολογη
τικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, 
Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την 
τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, 
Δ9, Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, 
(εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων 
έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή της 
εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 
να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 
Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η 
δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα 
της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,.... 

Δ27 
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Υποδράση 19.2.4.1  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 

Κωδικός 
Πίνακα 

Δικαιολογη

τικού 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. 
και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη άυλων πρ. και 50.000 σε 
περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το 
ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του ΚΑΝ. 
(ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται 

 Δ15 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 
δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71) 

Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

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

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2
Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρότ

ητα_19.2Δ 
Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρότ
ητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρονοδι
άγραμμα__19.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 
ΑΟ7.111_Συμπλ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 
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Υποδράση 19.2.4.1  

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 25% Δ27 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 35% 

Δ8, Δ9, Δ13, Δ14, 
Δ17 Δ21, Δ22, 
Δ23, Δ24, Δ25,  

Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Λίστα Τιμών 40% Δ22, Δ25, Δ26 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Υποδράση 19.2.4.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

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

35% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

40% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

Υποδράση 19.2.4.1 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο 

Φυσικό 
Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 
Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της 
υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 
έργου, εκτός άυλων ενεργειών 

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 
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Υποδράση 19.2.4.1 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο 

Φυσικό 
Φάκελο 

Δ5 19.2Δ_116 Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ6 19.2Δ_118 

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

Όχι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής 
ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  
μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Όχι Ναι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης 
πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020) 

Ναι Όχι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα 
που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 
παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή 
εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ 

Ναι Όχι 

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και 
μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης 

Ναι Όχι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτυπώσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων 
και βαθμού προόδου 

Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, 
συνοπτικές προμετρήσεις, αναλυτικά 
τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

(ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).» 
 

Υποδράση 19.2.4.2  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 
N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών 
δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο 
δημοσίων έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της 
φυλής  ή της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  
1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού 
Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 

Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους 
και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 
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Υποδράση 19.2.4.2  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης 
δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 
άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου 
για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη 
σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του 
ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται 

 Δ15 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Δ26 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης 
ή πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που 
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε 
ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 71) 

Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

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

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ39 
ΑΟ2.122_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση 
της πράξης. 

Δ27 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρότη
τα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρότη
τα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρονοδι
άγραμμα__19.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 
ΑΟ7.111_Συμπλ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 

 

Υποδράση 19.2.4.2 

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίο

υ 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησ
ης 

Συντελεστ
ής 

Βαρύτητας 

Κωδικός 
Πίνακα 

Δικαιολογητικ
ού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 18% Δ27 

ΒΘ4 19.2Δ_113 Αναγκαιότητα της πράξης Λίστα Τιμών 32% Δ4, Δ17 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 22% 

Δ8, Δ9, Δ13, 
Δ14, Δ17 Δ21, 
Δ22, Δ23, Δ24, 

Δ25,  Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 28% Δ22, Δ25, Δ26 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.2 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

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

22% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 
Ενότητα 

32% 

100 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

28% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 
 

Υποδράση 19.2.4.2 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο 

Φυσικό 
Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 
Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της 
υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου 

έργου, εκτός άυλων ενεργειών 

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 
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Υποδράση 19.2.4.2 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο 

Φυσικό 
Φάκελο 

Δ6 19.2Δ_118 

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

Όχι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής 
ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  
μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Όχι Ναι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης 
πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020) 

Ναι Όχι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα 
που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 
παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή 
εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ 

Ναι Όχι 

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και 
μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης 

Ναι Όχι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων 
και βαθμού προόδου 

Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, 
συνοπτικές προμετρήσεις, αναλυτικά 
τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 

χώροι, ποδηλατικές διαδρομές).» 

 

Υποδράση 19.2.4.3 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 
N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών 
δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο 
δημοσίων έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 

να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της 
φυλής  ή της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ12 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 

Δ10 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  
1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού 
Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 19.2Δ_128 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και 
αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του 

Δ27 
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Υποδράση 19.2.4.3 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που 
ορίζεται από την προκήρυξη. 

ΑΠ18 19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 

Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους 
και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης 
δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 
άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου 
για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη 
σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του 
ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται 

 Δ15 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Δ26 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης 
ή πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που 
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε 
ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 71) 

Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

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

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλεξιμ
ότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ39 
ΑΟ2.122_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση 
της πράξης. 

Δ27 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρότ
ητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρότ
ητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρονοδι
άγραμμα__19.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 
ΑΟ7.111_Συμπλ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 
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Υποδράση 19.2.4.3 

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίο

υ 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησ
ης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός 
Πίνακα 

Δικαιολογητικ
ού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 10% Δ27 

ΒΘ5 19.2Δ_112 

Προτεραιότητες υπο-
δράσης(απαιτείται η συμπλήρωση 
στην αναλυτική περιγραφή υπο-
δράσης η εξειδίκευση των 
προτεραιοτήτων καθώς και ο 
τρόπος βαθμολόγησης) 

Εύρος Τιμών 20% Δ27 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 25% 

Δ8, Δ9, Δ13, 
Δ14, Δ17 Δ21, 
Δ22, Δ23, Δ24, 

Δ25,  Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Λίστα Τιμών 30% Δ22, Δ25, Δ26 

ΒΘ8 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα Εύρος Τιμών 15% Δ2 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.3 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

25% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

30% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 15% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Προτεραιότητα υποδράσης 

(όπως αναλύεται στην 
περιγραφή της υποδράσης). 

Σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας και 
σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO 

20% 

100 

Σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες 

συνεκτικές ζώνες ιστορικού, 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος 

50 

Στις λοιπές περιοχές. 0 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

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 

10% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

Υποδράση 19.2.4.3 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 

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

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης 
πράξης 

Ναι Ναι 

Δ6 19.2Δ_118 

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

Όχι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων 
κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή 
μη  μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Όχι Ναι 

Δ10 19.2Δ_131 

Μελέτη συνολικής θεώρησης 
αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού 
ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται 
στην Πρόσκληση 

Ναι Όχι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της 
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Ναι Όχι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για 
έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 
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Υποδράση 19.2.4.3 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 
παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους 
εργασιών (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής 
και μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον 
απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης 

Ναι Όχι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και 
εγκρίσεων και βαθμού προόδου 

Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, 
προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 

Υποδράση 19.2.4.4  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, 
Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών 
δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο 

δημοσίων έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή 
της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 
Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η 
δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα 
της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 
άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για 

το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Δ2 
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Υποδράση 19.2.4.4  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του 
ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται 

 Δ15 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Δ26 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλεξ
ιμότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 
δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 
65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλεξ
ιμότητα Πράξης 

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

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλεξ
ιμότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.
2Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρό
τητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρό
τητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρονο
διάγραμμα__19.
2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 
ΑΟ7.111_Συμπλ
. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 
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Υποδράση 19.2.4.4  

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 
Σκοπιμότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 15% Δ27 

ΒΘ7 19.2Δ_116 
Ρεαλιστικότητα - 
αξιοπιστία κόστους 

Λίστα Τιμών 30% Δ5, Δ6, Δ31 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα 
της πρότασης 

Λίστα Τιμών 20% 
Δ8, Δ9, Δ13, Δ14, Δ17 
Δ21, Δ22, Δ23, Δ24, 

Δ25,  Δ26 

ΒΘ6 19.2Δ_127 

Φύση/Αντικείμενο 
εκδήλωσης που συνδέεται 
με ιστορία και τοπικά 
δρώμενα 

Λίστα Τιμών 35% Δ4, Δ32 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Φύση / αντικείμενο 
εκδήλωσης που συνδέεται με 
ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Πολιτισμός 

35% 

100 

Ιστορία 60 

Αθλητισμός 30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία 
κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

30% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

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

30 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  40 
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Υποδράση 19.2.4.4  

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη στο 
Φυσικό 
Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή 
της αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ4 19.2Δ_115 
Περιγραφή της προτεινόμενης 
πράξης 

Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 
Προϋπολογισμό της 
προτεινόμενης πράξης 

Ναι Ναι 

Δ6 19.2Δ_118 

Δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» 
των αιτούμενων προς ενίσχυση 
δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που 

υλοποιούνται με δημόσια 
σύμβαση) 

Όχι Ναι 

Δ32 19.2Δ_128 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που 
συνδέεται με ιστορία και τοπικά 
δρώμενα 

Ναι Όχι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της 
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Όχι Ναι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, 
όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Δ15 19.2Δ_136 
Λίστα Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού 

Ναι Όχι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού 
προγράμματος ή εισήγηση 
Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ 

Ναι Όχι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας 
συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης 
αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης 

Ναι Όχι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής 
Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).» 

Υποδράση 19.2.4.5 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών 
δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο 
δημοσίων έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της 
φυλής  ή της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η 
δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού 
Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την 
ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 
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Υποδράση 19.2.4.5 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης 
δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 
άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ24 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του 
ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  εφαρμόζεται 

 Δ15 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Δ26 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που 
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλε
ξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 

πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλε
ξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 
71) 

Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλε
ξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 
Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλε
ξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ39 
ΑΟ2.122_Επιλε
ξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης. 

Δ27 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.
2Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρ
ότητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρ
ότητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρον
οδιάγραμμα__1
9.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 

ΑΟ7.111_Συμπ

λ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 
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Υποδράση 19.2.4.5 

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός 
Πίνακα 

Δικαιολογητι
κού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 22% Δ27 

ΒΘ5 19.2Δ_112 

Προτεραιότητες υπο-
δράσης(απαιτείται η συμπλήρωση 
στην αναλυτική περιγραφή υπο-
δράσης η εξειδίκευση των 
προτεραιοτήτων καθώς και ο 
τρόπος βαθμολόγησης) 

Εύρος Τιμών 32% Δ27 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 28% 

Δ8, Δ9, Δ13, 
Δ14, Δ17 
Δ21, Δ22, 
Δ23, Δ24, 
Δ25,  Δ26 

ΒΘ8 19.2Δ_121 Σύσταση Φορέα Λίστα Τιμών 18% Δ2 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.4.5 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 

Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

28% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 18% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Προτεραιότητα υποδράσης (όπως 
αναλύεται στην περιγραφή της 
υποδράσης). 

Σε περιοχές αποθέματος 
βιόσφαιρας και σε περιοχές με 
χαρακτηρισμένα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO 

32% 

100 

Σε περιοχές που αποτελούν 
Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες 

ιστορικού, πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

50 

Στις λοιπές περιοχές. 0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί 

στόχοι του τοπικού προγράμματος 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

22% 100 
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που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

Υποδράση 19.2.4.5 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 
 

Περιγραφή 

Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Όχι Ναι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 

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

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης 
πράξης 

Ναι Ναι 

Δ6 19.2Δ_118 

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

Όχι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της 
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Ναι Όχι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της πρόσκλησης 

Όχι Ναι 

Δ15 19.2Δ_136 
Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
έργων Πολιτισμού 

Ναι Όχι 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για 
έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 

παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού 
προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας 
και απόφαση ΔΣ 

Όχι Ναι 
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Υποδράση 19.2.4.5 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 
 

Περιγραφή 

Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους 
εργασιών (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής 
και μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον 
απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης 

Όχι Ναι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και 

εγκρίσεων και βαθμού προόδου 
Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, 
προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28  
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29  
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». 

Υποδράση 19.2.5.1  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 
N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της 
φυλής  ή της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 

Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  
1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού 
Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει 
την ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 

Δ27 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους 
και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης 
δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. 
Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη 
άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 
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Υποδράση 19.2.5.1  

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου 
για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη 
σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης 
ή πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που 
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 
ΑΟ2.113_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε 
ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρθρο 71) 

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλεξι
μότητα Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ35 
ΑΟ2.124_Επιλεξι
μ. Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζονται λοιποί όροι επιλέξιμότητας εφόσον ορίζονται 
στην πρόσκληση. 

Δ16,Δ33 

ΑΠ30 
ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2
Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πληρότ
ητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πληρότ
ητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρονοδ
ιάγραμμα__19.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 
ΑΟ7.111_Συμπλ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 

 

Υποδράση 19.2.5.1  

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 18% Δ27 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
Λίστα Τιμών 28% 

Δ8, Δ9, Δ13, Δ14, 
Δ17 Δ21, Δ22, 
Δ23, Δ24, Δ25,  

Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 
Λίστα Τιμών 32% Δ22, Δ25, Δ26 

ΒΘ9 19.2Δ_125 
Αριθμός μονάδων μεταποίησης 
που εξυπηρετούνται από την 

υλοποίηση της πράξης 
Λίστα Τιμών 22% Δ16 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.5.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

28% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

32% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 60 

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

30 

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

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 

μονάδες. 

22% 

100 

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 2 και 
έως 3 μονάδες 

60 

Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 μονάδες 30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 
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Υποδράση 19.2.5.1 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 

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

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης 
πράξης 

Ναι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον 
απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων 
κοινής ωφελείας και την υποχρέωση 
ή μη  μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Όχι Ναι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της 
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 
2014-2020) 

Ναι Όχι 

Δ33 ΑΟ_ΑΣ_114_19.2Δ 

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

Ναι Όχι 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 
για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 

Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 

παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού 
προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας 
και απόφαση ΔΣ 

Ναι Όχι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας 
συμμετοχής και μη επιλέξιμης 
δαπάνης (εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης 

Ναι Όχι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και 
εγκρίσεων και βαθμού προόδου 

Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, 
προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 
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Υποδράση 19.2.5.1 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 
Διευκρινιστικών Στοιχείων 

Όχι Ναι 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.» 

Υποδράσεις 19.2.6.1.1 και 19.2.6.1.2 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ1 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 

 Δ17,Δ27, Δ30 

ΑΠ2 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 των ΤΠ 

Δ4 

ΑΠ3 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 

Δ27 

ΑΠ4 19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Δ4 

ΑΠ37 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 N.4412/2016) 

Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ27 

ΑΠ5 19.2Δ_116 
να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών 
δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο 
δημοσίων έργων) 

Δ6 

ΑΠ6 19.2Δ_117 
να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Δ28 

ΑΠ7 19.2Δ_118 
να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή 
της εθνικής καταγωγής... 

Δ28 

ΑΠ8 19.2Δ_119 

να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και 

χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Δ27 

ΑΠ9 19.2Δ_120 
να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται 

Δ18 

ΑΠ10 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης 
στήριξης. 

Δ5 

ΑΠ11 19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης 

Δ7, Δ11 

ΑΠ13 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο. 

Δ4, Δ5, Δ19 

ΑΠ14 19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Δ28 

ΑΠ15 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. 

Δ27 

ΑΠ16 19.2Δ_127 
Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την  1η 
δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα 
της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,.... 

Δ27 

ΑΠ17 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. 

Δ27 

ΑΠ18 19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. Δ27 
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Υποδράσεις 19.2.6.1.1 και 19.2.6.1.2 

Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΑΠ19 19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Δ4 

ΑΠ20 19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Δ27 

ΑΠ21 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδ.μέγ.προϋπ.πρ. 
και επιλ.προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη άυλων πρ. και 50.000 
σε περίπτ. άυλων . 

Δ5 

ΑΠ22 19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Δ28 

ΑΠ23 19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Δ2 

ΑΠ38 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Δ26 

ΑΠ25 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης 

Δ28 

ΑΠ36 19.2Δ_142 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται 
με δημόσιες συμβάσεις 

Δ30 

ΑΠ26 

ΑΟ2.113_Επιλ

εξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 

δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6) 

Δ3, Δ27 

ΑΠ27 
ΑΟ2.114_Επιλ
εξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η  πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 
71) 

Δ27 

ΑΠ28 
ΑΟ2.118_Επιλ
εξιμότητα 
Πράξης 

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

Δ27 

ΑΠ29 
ΑΟ2.120_Επιλ
εξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Δ12 

ΑΠ30 

ΑΟ3.112_Επιλ
. 
Δικαιούχου_1
9.2Δ 

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

Δ20 

ΑΠ31 
ΑΟ5.111_Πλη
ρότητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης Δ27 

ΑΠ32 
ΑΟ5.112_Πλη
ρότητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης 

Δ1, Δ19 

ΑΠ33 
ΑΟ6.111_Χρο
νοδιάγραμμα_
_19.2Δ 

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. 

Δ27 

ΑΠ34 

ΑΟ7.111_Συμ
πλ. 
στοιχεία_19.2
.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 

Δ29 
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Υποδράσεις 19.2.6.1.1 και 19.2.6.1.2 

Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολόγησης  

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

Περιγραφή 
Τύπος 

Βαθμολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κωδικός Πίνακα 
Δικαιολογητικού 

ΒΘ3 19.2Δ_111 Σκοπιμότητα της πρότασης Λίστα Τιμών 18% Δ27 

ΒΘ1 19.2Δ_119 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Λίστα Τιμών 22% 

Δ8, Δ9, Δ13, Δ14, 
Δ17 Δ21, Δ22, 
Δ23, Δ24, Δ25,  

Δ26 

ΒΘ2 19.2Δ_120 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Λίστα Τιμών 28% Δ22, Δ25, Δ26 

ΒΘ10 19.2Δ_135 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος 
περιοχών σε σχέση και με τη 
σπουδαιότητά τους ή την 
κρισιμότητα ασκούμενων 
πιέσεων(RAMSAR, NATURA, 
προστατευόμενες περιοχές, 
υγρ/ποι...) 

Λίστα Τιμών 32% Δ8 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Υποδράση 19.2.6.1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

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

22% 

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 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

28% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

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

30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
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 

32% 

100 

Όχι 0 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
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 

18% 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  

Ελάχιστη Βαθμολογία  30 

 

Υποδράση 19.2.6.1 και 19.2.6.2 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ1 19.2Δ_112 
Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή της 
αίτησης στήριξης 

Ναι Όχι 

Δ2 19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

Δ3 19.2Δ_114 

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

Ναι Όχι 

Δ4 19.2Δ_115 Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης Ναι Ναι 

Δ5 19.2Δ_116 
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης 
πράξης 

Ναι Ναι 

Δ6 19.2Δ_118 

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

Όχι Ναι 

Δ7 19.2Δ_120 
Συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται 

Όχι Ναι 

Δ8 19.2Δ_124 

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) 

Όχι Ναι 

Δ9 19.2Δ_127 
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής 
ωφελείας και την υποχρέωση ή μη  
μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Όχι Ναι 

Δ11 19.2Δ_132 

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

Όχι Ναι 

Δ12 19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της 
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-
2020) 

Ναι Όχι 

Δ13 19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
πρόσκλησης 

Όχι Ναι 
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Υποδράση 19.2.6.1 και 19.2.6.2 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

Κωδικός  
Δικαιολογητικού 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΟΠΣΑΑ 

Επισύναψη 
στο Φυσικό 

Φάκελο 

Δ30 19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για 
έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις 

Όχι Ναι 

Δ27 ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 

Δ16 ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση 
παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

Όχι Ναι 

Δ17 ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού 
προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και 
απόφαση ΔΣ 

Ναι Όχι 

Δ31 ΑΟ_ΑΣ_116_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ18 ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
(εφόσον απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ19 ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής 
και μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον 
απαιτείται) 

Όχι Ναι 

Δ20 ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας 
δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης 

Ναι Όχι 

Δ21 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και 
ωρίμανσης πράξης 

Ναι Όχι 

Δ22 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και 
εγκρίσεων και βαθμού προόδου 

Ναι Όχι 

Δ23 ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, 
προϋπολογισμοί, συνοπτικές 
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

Δ24 ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

Δ25 ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

Δ26 ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

Δ28   
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
Ν.1599/1986 

Όχι Ναι 

Δ29   
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ 

Διευκρινιστικών Στοιχείων 
Όχι Ναι 

 


