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1 ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Α/Α ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €) 

(1) (2) (3) 

19.2.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.646.800€ 

1 

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

100.000,00€ 

2 

19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΧ. ΥΔΡΕΥΣΗ, 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.), 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

400.000,00€ 

3 

19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, (ΠΧ 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΛΠ) 

450.000,00€ 

4 19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 138.800,00€ 

5 

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

558.000,00€ 

19.2.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ 200.000,00€ 

6 
19.2.6.1_1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ  

100.000,00€ 

7 
19.2.6.1_2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ  

100.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 19.2.4 & 19.2.6 1.846.800,00€ 
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2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση πλήρους και ανοικτής ενημέρωσης, διαφάνειας και ίσης 

μεταχείρισης των δυνητικών δικαιούχων κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των αιτήσεων στήριξης 

και την επιλογή από την ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. των αιτήσεων που θα 

ενισχυθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD. 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται με ευθύνη 

της ΕΤΑΛ Α.Ε μέσω του ΟΠΣΑΑ. 

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των προσφυγών 

(ενστάσεων), διενεργείται από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.. 

Οι αξιολογητές δύναται να είναι:  

α. στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε,  

β. άλλα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΕΤΑΛ Α.Ε,  

γ. υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου ή και ανεξάρτητοι αξιολογητές. Στην περίπτωση των ανεξάρτητων 

αξιολογητών η επιλογή τους γίνεται υποχρεωτικά μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

διενεργεί η ΕΤΑΛ Α.Ε.  

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές αίτησης στήριξης 

δε συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Επιπλέον, 

εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων 

στήριξης δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης.  

Όταν η ΕΤΑΛ Α.Ε είναι δικαιούχος της αίτησης στήριξης, οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από 

πρόσωπα της περίπτωσης γ.  

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου η ΕΤΑΛ Α.Ε δύναται να ζητήσει, την υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που θα 

περιγράφεται στην πρόσκληση.  

 Συμπληρωματικά στοιχεία: είναι αυτά τα οποία προβλέπονταν στην πρόσκληση, εκδόθηκαν (σαφής 

ημερομηνία έκδοσης) πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης και διορθώνουν προφανή σφάλματα 

της αίτησης στήριξης ή/και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. 

 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 ΕΤΑΛ Α.Ε 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. 

Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται επαλήθευση:  

1. της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης 
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2. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου 

3. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με 

την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη  

4. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής 

5. της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με 

την κατηγορία δαπανών ή τη μέθοδο υπολογισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η 

ενέργεια ή μέρος αυτής εμπίπτει στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του Καν. (ΕΕ) 

1303/2013  

6. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.  

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των παραπάνω σημείων 1, 2 και 3, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται.  

 

Στις πράξεις που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους 

τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας 

τιμών μονάδος για κατασκευαστικά έργα της ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή 

διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

Επίσης, η ΕΤΑΛ Α.Ε οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη της και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των 

προμηθευτών, καθώς και σχετικές μελέτες προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί 

για τον σκοπό αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού 

εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.  

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. Η ΕΤΑΛ Α.Ε καλείται να 

αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό 

να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχους να 

τεκμηριώνει και η ΕΤΑΛ Α.Ε 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 Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί 

προτείνονται από την ΕΤΑΛ Α.Ε και εγκρίνονται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο 

πλαίσιο της έγκρισης της πρώτης πρόσκλησης. Οι Πίνακες δύνανται να επικαιροποιούνται στα πλαίσια 

της διαδικασίας έγκρισης μεταγενέστερων προσκλήσεων. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης – μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας (ΟΚΩ) για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εκτίμηση του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού (π.χ. συνημμένα έγγραφα από ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ- παρόχους δικτύων τηλεπικοινωνιών, 

προϋπολογισμός από ΔΕΥΑ κ.ά.) 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση, η 

αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται στη τρέχουσα πρόκληση και δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης 

στήριξης σε προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόμενου ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, για 

όλα τα Τοπικά Προγράμματα. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΟΤΔ διαβιβάζει τα στοιχεία των 
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αιτούντων που απορρίφθηκαν για την εν λόγω περίπτωση, στη ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 η οποία φροντίζει 

για την εξασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης σε όλες της ΟΤΔ.  

Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η ΕΤΑΛ Α.Ε οφείλει να πραγματοποιήσει 

επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων των αιτουμένων προς αξιολόγηση 

πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.  

Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας η οποία συνοδεύεται 

από φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνουν το 

φάκελο της αίτησης στήριξης. Εξαιρούνται της διαδικασίας επιτόπιας αυτοψίας οι άυλες ενέργειες.  

Στη συνέχεια οι αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής και προσδιορίζεται ο 

συνολικός εγκρινόμενος προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη και το 

«εύλογο κόστος» των προτεινόμενων δαπανών.  

Για την αποτύπωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, συμπληρώνεται κατάλληλο φύλλο 

διοικητικού ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας και κριτηρίων επιλογής και αναρτάται στο ΟΠΣΑΑ.  

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα οι επιτροπές συντάσσουν πίνακα αποτελεσμάτων, στον οποίο 

περιλαμβάνονται οι παραδεκτές – βαθμολογηθείσες και οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης. Οι 

παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά υποδράση.  

Στον πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:  

1. οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός 

δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η 

βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη 

συγκεκριμένη υποδράση.  

2. το οικονομικό αντικείμενο των αιτήσεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.  

3. οι αιτήσεις οι οποίες, πληρούν μεν τα απαιτούμενα κριτήρια, αλλά δεν κρίνονται καταρχήν 

παραδεκτές, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη 

συγκεκριμένη υποδράση.  

4. οι αιτήσεις που κρίνονται μη παραδεκτές προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους.  

Ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων υποβάλλεται στην ΕΔΠ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Α.Ε. για έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η γνώμη της ΕΔΠ 

αποκλίνει με αυτή των αξιολογητών, ο πίνακας αποτελεσμάτων επικαιροποιείται, και η απόφασή της 

πρέπει να αιτιολογείται. 

Η ΕΔΠ δύναται κατά την διαδικασία αξιολόγησης, με απόφαση της, να επιλέγει αιτήσεις στήριξης, από 

τον παραπάνω πίνακα κατάταξης, μιας ή περισσότερων υποδράσεων, των οποίων η βαθμολογία είναι 

μεγαλύτερη ελάχιστου ορίου, πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης υποδράσης, εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:  

1. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι το 110% του 

προϋπολογισμού του ΤΠ. Επισημαίνεται ότι το επιπλέον 10 % του προϋπολογισμού του Τοπικού 

Προγράμματος, αφορά στο σύνολο των προσκλήσεων, αλλά δύναται να εξαντληθεί στα πλαίσια 

μιας πρόσκλησης.  

2. είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανομή πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς 

αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,  

3. είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του 

προϋπολογισμού της πρόσκλησης,  
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4. είτε από υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν του 110% του προϋπολογισμού του 

Τ.Π. 

Στην περίπτωση (3) θα πρέπει να έχει προηγηθεί και εγκριθεί σχετικό αίτημα, με σύμφωνη γνώμη της 

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

Στην περίπτωση (4) θα πρέπει η ΕΤΑΛ Α.Ε να αιτηθεί υπερδέσμευση πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. 

Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αποφασίζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για την έγκριση ή όχι του 

σχετικού αιτήματος. 

Κατόπιν:  

Α. με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΕΔΠ,  

Β. των διαδικασιών των περιπτώσεων (1) και (2) αν προκύψουν,  

Γ. και πριν τελεσφορήσουν οι διαδικασίες των περιπτώσεων (3) και (4),  

η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διενεργεί δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο επί της 

διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης.  

Για τις ανάγκες του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

κοινοποιούνται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει 

δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ο 

δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον στο 5% του αριθμού των αιτήσεων 

στήριξης της εκάστοτε πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση όπου η ΕΤΑΛ Α.Ε είτε μέλη της ΕΤΑΛ Α.Ε είτε μέλη του Δ.Σ. φορέα που έχει συστήσει την 

ΕΤΑΛ Α.Ε, είναι αιτούντες, τότε οι αιτήσεις τους τίθεται αυτομάτως στον δειγματοληπτικό έλεγχο από 

την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πέραν του δείγματος του 5%.  

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10%, του αριθμού των αιτήσεων στήριξης. 

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα που τεκμηριώνουν συστημικό 

λάθος, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί την ΕΤΑΛ Α.Ε να επαναξιολογήσει όλες τις 

αιτήσεις στήριξης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών των περιπτώσεων (3) και (4), σε 

περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί, δημοσιοποιείται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων, μετά από 

σχετική απόφαση της ΕΔΠ, εφόσον έχουν προκύψει αλλαγές στον εν λόγω πίνακα. Ο τελικός πίνακας 

αποτελεσμάτων συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες για την πρόσβαση των αιτούντων στο αναλυτικό 

αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ.  

Επιπλέον, η ΕΤΑΛ Α.Ε ενημερώνει και ατομικά όλους τους αιτούντες, για το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, με απόδειξη παραλαβής, με σαφή αναφορά στο δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς 

προσφυγής, όπως και τον τρόπο, τον τόπο και τις προθεσμίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής.  

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων, η 

οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και αποστέλλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην ΕΤΑΛ Α.Ε. Η 

προσφυγή υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση στον δικαιούχο, του τελικού Πίνακα 

Αποτελεσμάτων και εξετάζεται από επιτροπή προσφυγών (Ενστάσεων) της ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε..  

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών από την επιτροπή προσφυγών, συντάσσεται ο 

τελικός πίνακας κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης και εγκρίνεται, με απόφαση της ΕΔΠ της ΟΤΔ-ΕΤΑΛ 
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Α.Ε., με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης. Σε περίπτωση που η γνώμη της ΕΔΠ αποκλίνει, η 

σχετική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφυγών δημοσιοποιείται, με κάθε πρόσφορο μέσο, ο 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.  

Επιπλέον, η ΕΤΑΛ Α.Ε ενημερώνει και ατομικά όλους τους αιτούντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

των προσφυγών, με απόδειξη παραλαβής. 

Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ  

Η ΕΤΑΛ Α.Ε καταχωρεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ και εκτυπώνει τους 

αντίστοιχους πίνακες. 
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και στην 

πρόσκληση. 

Στο πλαίσιο αυτό, και για όλες τις προκηρυσσόμενες δράσεις / υποδράσεις τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα/  

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή όσοι δεν προσκομίσουν κάποιο ή 

όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των εν λόγω κριτηρίων, αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία] 

3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός αυτών που δε δύναται να 

εφαρμοστούν (δεν σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη - Δ/Α, "δεν αφορά"), διαφορετικά 

απορρίπτεται. 

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή 

διευκρινιστικά στοιχεία από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας. Σημειώνεται ότι: Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονται στην 

πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την 

υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την 

αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης 

στήριξης. 

3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 
Κριτηρίων 

Εξειδίκευση 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Δικαιολογητικά 
ΝΑΙ ΌΧΙ Δ/Α 

1 

Εμπρόθεσμη 
υποβολή 
αίτησης 
στήριξης 

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. 

      

Προσκόμιση του 
αυτοματοποιημένου mail από 
ΟΠΣΑΑ και αποδεικτικό 
συστημένης εμπρόθεσμης 
ταχυδρομικής αποστολής ή 
courier ή κατάθεσης γραφεία 
ΕΤΑΛ Α.Ε. 

2 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης 
πράξης 

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 (Τοπικών 
Προγραμμάτων) 

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 
και συμπλήρωση σχετικών 
πεδίων του Παραρτήματος της 
Αίτησης Στήριξης 

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 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

4 19.2Δ_114 

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

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 
και για τους ΟΤΑ επιπλέον : 
Επιχειρησιακό Σχέδιο ή 
απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου  

5 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 Ν.4412/2016) 

      
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 
(κατά την έννοια του Άρθρου 45 
του Ν.4412/2016) 
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6 19.2Δ_130 

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

      
Αίτηση Στήριξης  Παράρτημα, 
Αίτησης Στήριξης Δικαιολογητικά 

7 19.2Δ_131 

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

      
Σχετικά πεδία Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης, όπως Γενικά 
Στοιχεία Πράξης κ.α.  

8 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 

      

Βεβαίωση  (Αίτηση Ενίσχυσης) 
συμπλήρωση σχετικών πεδίων 
Παραρτήματος Αίτησης 
Στήριξης, όπως "Συνοπτική 
περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου πράξης", 
προϋπολογισμός κ.α. 

9 19.2Δ_132 

Ο συνολικός προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο 
ΠΑΑ Ειδικότερα μέγιστος 
προϋπολογισμός πράξης και επιλέξιμος 
προϋπ. 600.000 σε περίπτ. μη άυλων 
πραξεων, και 50.000 σε περίπτωση 
άυλων 

      
Σχετικά πεδία Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης  

10 ΑΟ2.113 

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) 

      
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 
& Φωτογραφική Τεκμηρίωση  

11 19.2Δ_116 

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

      

Εφαρμογή του Πίνακα Τιμών 
Μονάδος κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού των κτηριακών 
εργασιών, και Οικονομικές 
Προσφορές για τις λοιπές 
δαπάνες  

12 19.2Δ_119 

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

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης  

13 ΑΟ2.114 

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

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης  

14 19.2Δ_133 

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

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

15 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 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης  

16 ΑΟ2.121 
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως προς τις 
Δημόσιες Συμβάσεις 

      

Συμπλήρωση σχετικού πεδίου 
στο Παράρτημα της Αίτησης 
Στήριξης "Μεθοδολογία 
υλοποίησης" 

17 Α02.119 

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

   

Η ΟΤΔ συμπληρώνει την Λίστα 
ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής 
ενίσχυσης, ο δικαιούχος 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρέχει στην αίτηση στήριξης 
(σημείο 2.3.7) και εφόσον 
αφορά συμπληρώνει το 
Ερωτηματολόγιο Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού 
ή  Σύγχρονου Πολιτισμού 

18 19.2Δ_139 

Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των 
προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 
εφόσον εφαρμόζεται (το κριτήριο δεν 
εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 
&_2) 

      

Εξετάζεται η τυχόν έναρξη 
υλοποίησης της πράξης 
(επιτόπια αυτοψία) Τήρηση 
κριτηρίου Κινήτρου 
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19 ΑΟ2.120 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη 
σέβεται τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης 

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 
και όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο πεδίο 2.3.10 
του παραρτήματος της αίτησης 
στήριξης. 

20 19.2Δ_117 
Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους 
της αειφόρου ανάπτυξης 

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 
και όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο πεδίο 2.3.10 
του παραρτήματος της αίτησης 
στήριξης.. 

21 19.2Δ_118 

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

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 
και τεκμηρίωση ότι 
διασφαλίζεται η προάσπιση και 
προαγωγή της ισότητας στο 
πεδίο 2.3.8 του παραρτήματος 
της αίτησης στήριξης. 

22 ΑΟ2.118 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία (το κριτήριο δεν 
εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 
&_2) 

      

Συμπλήρωση από τον δικαιούχο 
του σχετικού πεδίου 
Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης  
2.3.9, και αντίστοιχα 
αρχιτεκτονικά σχέδια (όπου 
απαιτείται) 

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

      
Σχετικό πεδίο Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης 2.3.5, και τυχόν 
έγγραφα τεκμηρίωσης  

24 19.2Δ_125 
Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή 
και αναληθή στοιχεία 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης  

25 

Επιλεξιμότητα 
δυνητικού 
δικαιούχου και 
αρμοδιότητα 
εκτέλεσης 
προτεινόμενης 
πράξης 

19.2Δ_134 

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

      

Αίτηση Στήριξης   & Σχετικά 
πεδία Παραρτήματος Αίτησης 
Στήριξης , καταστατικό, λοιπά 
δικαιολογητικά. 

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

      
Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης, 
καταστατικό , λοιπά 
δικαιολογητικά. " 

27 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να 
εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους 

      
Εξετάζεται κατά περίπτωση: η 
ύπαρξη ‘Αδείας Λειτουργίας, π,χ. 
ΓΕΜΥ εφόσον προβλέπεται κλπ 

28 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα 
λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης (όπου 
απαιτείται) 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης,  

29 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 

      Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης 

30 19.2Δ_120 

Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον 
υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση όπου απαιτείται (το κριτήριο 
δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4 
και 19.2.6.1_1 &_2) ή όπου δεν 
εφαρμόζει. 

      

Βεβαίωση στην Αίτηση Στήριξης. 
Νομοθεσία ή το κανονιστικό 
πλαίσιο - συμπλήρωση του 
αντίστοιχου πεδίου 2.3.5 στο 
παράρτημα της Αίτησης Στήριξης 

31 

Ωριμότητα 
προτεινόμενης 
πράξης 

19.2Δ_122 

Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του 
ακινήτου , στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης (το κριτήριο 
δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4) 

      
'Όπως αναφέρεται στο Σημείο 8 
Λίστα δικαιολογητικών  

32 19.2Δ_123 

Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού 
ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται 
στην Πρόσκληση (Το κριτήριο εξετάζεται 
μόνο για τις πράξεις ανάπλασης 
οικισμών της υποδράσης 19.2.4.3) 

      

Βλ. Συνημμένο Σχετικό έντυπο 
προδιαγραφών, και οδηγίες στη 
συνέχεια του παρόντος.- 
κεφάλαιο 9. 
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33 

Πληρότητα 
Πρότασης 

19.2Δ_129 
Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα 

      
Αίτηση Στήριξης και Παράρτημά 
της 

34 ΑΟ5.111_Πλ 
Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης 
στήριξης 

      
Αίτηση Στήριξης -Παράρτημα 
Αίτησης Στήριξης  & 
Δικαιολογητικά    

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

      Αποφάσεις συλλογικών οργάνων 

36 19.2Δ_121 

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

      
 Σχετικά πεδία Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης 

37 

Η προτεινόμενη 
πράξη δύναται 
να υλοποιηθεί 
εντός της 
περιόδου 
επιλεξιμότητας 
που ορίζεται 
στην 
πρόσκληση 

ΑΟ6.111_Χρ 

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

      
Σχετικά πεδία Παραρτήματος 
Αίτησης Στήριξης 

38 

Εμπρόθεσμη 
υποβολή 
συμπληρωματικ
ών/διευκρινιστι
κών στοιχείων 

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

      
Ημερομηνία/ Αρ. πρωτ. 
σύμφωνα με επιστολή που 
κατατίθεται εμπρόθεσμα.. 

39 
Λοιποί όροι 
επιλεξιμότητας 

ΑΟ2.124_Ετ 
Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας 

εφόσον ορίζονται στην πρόσκληση    
Σύμφωνα με πρόσκληση, αίτηση 
στήριξης και παράρτημά της 

40 Λοιπά στοιχεία ΑΟ5.113_Πλ 
Εξετάζονται λοιπά στοιχεία που 

αφορούν την επαρκή πληρότητα και 
ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης 

   
Σύμφωνα με πρόσκληση, αίτηση 
στήριξης και παράρτημά της 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία 
αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ) ή Δ/Α (“Δεν αφορά”), διαφορετικά 
η πρόταση απορρίπτεται.  

  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [19.2.4  & 19.2.6] 

 

 
CLLD/ LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ  2018 ΣΕΛ 13/48 

 

 

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Στο πλαίσιο των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότητας, για όλες τις προκηρυσσόμενες δράσεις/ 

υποδράσεις,  εξετάζονται τα ακόλουθα: 

1. (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. 

Εξετάζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ 

καθώς και η ημερομηνία υποβολής του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας του έργου στην ΟΤΔ. 

(πρέπει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής και της έντυπης μορφής να ταυτίζονται) 

2. (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 Τ.Π. 

Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις 

προτεραιότητες και τη στρατηγική, τους στόχους και τις θεματικές κατευθύνσεις του Τ.Π., όμως 

αναφέρονται στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου 

(παράρτημα του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης). Εξετάζεται η 

σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον 

παρόντα οδηγό. 

3.   (19.2Δ_113) Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που 

αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το LEADER/CLLD 

Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις 

προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα με το 

υπομέτρο 19.2 αυτού – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του 

ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr, ΠΑΑ 2014-2020/Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020). Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης 

στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

4. (19.2Δ_114) Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 

κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και τη σχετική 

περιγραφή του έργου στην αίτηση στήριξης. Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

Για έργα των ΟΤΑ επιπλέον ισχύει ότι, η πράξη προβλέπεται στο σχετικό περιφερειακό ή 

δημοτικό σχεδιασμό (στα επιχειρησιακά προγράμματα Περιφερειών/Δήμων). Για την εξέταση 

του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού 

προγράμματος Περιφέρειας/Δήμου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται 

αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία θα 

δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί / 

τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. 

Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση ΔΣ η οποία 

βεβαιώνει ότι η πράξη εξυπηρετεί με άμεση ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει 

στην ανάπτυξη αυτής. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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5. 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 

Ν.4412/2016) 

Για έργα που περιλαμβάνουν Κατασκευαστικές Εργασίες, εξετάζεται κατά περίπτωση εάν ο 

δικαιούχος εμπίπτει στο Νόμο 4412/2016 άρθρο 2, συνεπώς ακολουθεί τις σχετικές προβλέψεις. 

(σύμφωνα με τεκμηρίωση στη μεθοδολογία και τυχόν έγγραφα που στηρίζουν την τεκμηρίωση). 

Υποβάλλεται συμπληρωμένο το συνημμένο υπόδειγμα Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 

6. (19.2Δ_130) Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 

προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 

οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική υποδράση, όπως 

περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης αλλά και στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο 

πρόγραμμα (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης). 

7. (19.2Δ_131) Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης 

υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Εξετάζεται η θέση  υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αίτηση στήριξης, 

στο τοπογραφικό σχέδιο και στο τίτλο κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, η οποία θα πρέπει να 

βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

8. (19.2Δ_124) Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια και τον αναλυτικό αιτούμενο προϋπολογισμό (κτιριακά, εξοπλισμός κλπ) ούτως ώστε να 

οδηγεί σε ολοκληρωμένο και λειτουργικό επενδυτικό σχέδιο.  

9. (19.2Δ_132) Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το 

όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξης και επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 600.000€ σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 50.000€ σε περίπτωση 

άυλων. 

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός που δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, σε συνδυασμό με τον 

αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανωτέρω όρια 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είναι επιλέξιμος). Η επιλεξιμότητα ΦΠΑ 

αναφέρεται στο πεδίο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Αίτησης Στήριξης στην έντυπη μορφή της. 

10. (ΑΟ2.113) 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) 

Σύμφωνα με τον καν. 1303/2013 μπορούν να υποβληθούν και δημοπρατημένα και 

συμβασιοποιημένα έργα και έργα  για τα οποία έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους αλλά δεν έχουν 

εκτελεστεί πλήρως – αφού βέβαια έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι δαπάνες του τμήματος του έργου που τυχόν έχει εκτελεσθεί είναι μη 

επιλέξιμες εφόσον σύμφωνα με την ΥΑ 13215/30.11.2017 «επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετά την 

υποβολή της αίτησης εκτός των γενικών δαπανών».  

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. (Προσοχή τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του 

ΚΑΝ651/2014, άρθρα 53, 55, 56, δεν θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει εργασίες για να τηρείται η 

έννοια κινήτρου σημείο 4.4 της πρόσκλησης και στη συνέχεια κριτήριο α/α 18) 

11. (19.2Δ_116) Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των 

έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [19.2.4  & 19.2.6] 

 

 
CLLD/ LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ  2018 ΣΕΛ 15/48 

 

Εξετάζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Ι του παρόντος οδηγού, αν για τον υπολογισμό 

του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος έχει προσκομίσει οικονομικές προσφορές για λοιπές 

δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών, ενώ για τις δαπάνες κτιριακών υποδομών, έχει ληφθεί 

υπόψη ο πίνακας τιμών τις ΟΤΔ (συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό).  

12. (19.2Δ_119) Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από 

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

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

13. ΑΟ2.114 Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε 

(σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71) 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

14. (19.2Δ_133) Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς 

της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

15. (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 

Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων θα πρέπει να συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο. Για την εξέταση του κριτηρίου υποβάλλονται από το δυνητικό δικαιούχο τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στο πλαίσιο της αίτησης στήριξης. Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με 

το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

16. ΑΟ2.121 Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις Δημόσιες 

Συμβάσεις 

Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης "Μεθοδολογία 

υλοποίησης". Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης στήριξης σχετικές ενέργειες εξετάζεται αν ο 

δυνητικός δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης στήριξης τους (κατά 

περίπτωση) ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του ΣΔΕ του ΠΑΑ 

2014-2020. Για την εξέταση του κριτηρίου υποβάλλονται από το δυνητικό δικαιούχο τα 

δικαιολογητικά στο πλαίσιο της αίτησης στήριξης. Στις περιπτώσεις που κατά την εξέταση της 

διαδικασίας διακήρυξης και της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης εντοπιστούν 

ελλείψεις, θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.  

17. Α02.119 Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με του κανόνες του 

ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εξετάζεται η συμβατότητά 

της με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Για την εξέταση του κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο 

σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης 

κρατικής ενίσχυσης στην πράξη  (συνημμένο του παρόντος οδηγού).  

Όλες οι πράξεις θα εξετάζονται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την 

έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107, παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού.  

Για το λόγο αυτό κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να 

συμπληρώνουν ορθά το σημείο 2.3.7 του παρατήματος της αίτησης στήριξης, και να 
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υποβάλλουν όποια τυχόν επιπλέον έγγραφα και σχετικά στοιχεία (όπου απαιτείται από τη φύση 

του έργου) τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον 

ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.  

Στις περιπτώσεις έργων πολιτισμού, απαιτείται και η συμπλήρωση του «ερωτηματολογίου ΚΕ 

έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού», σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 

παρόντος οδηγού. 

18. (19.2Δ_139) Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων   του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 

εφόσον  εφαρμόζεται (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 &_2) 

Εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με τα οριζόμενα στον κανονισμό 651/2014 και ιδιαίτερα 

αν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού και 

για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου, πριν από 

την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από το δικαιούχο.  

Εφόσον το έργο παράγει έσοδα και μετά τη συμπλήρωση της Λίστας Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής 

Ενίσχυσης προκύπτει ότι το έργο αποτελεί Κρατική Ενίσχυση, συμπληρώνεται όταν απαιτείται ο 

Πίνακας «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» (Συνημμένο Προκήρυξης) προκειμένου 

να προσδιορισθεί το ακριβές ποσοστό ενίσχυσης (σχετική ανάλυση στο πεδίο 2.3.8 του 

παραρτήματος της αίτησης στήριξης). 

19. ΑΟ2.120 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

Επιπλέον της Βεβαίωσης της Αίτησης Στήριξης, Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ από τον δικαιούχο ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ - "ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Σ.Μ.Π.Ε. -ΠΑΑ" το οποίο αποτελεί απαραίτητο 

δικαιολογητικό, όταν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πράξη. 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει ΜΠΕ ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή υπάρχει 

απαλλαγή, ο Δικαιούχος υποβάλλει ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ για την πλήρωση του κριτηρίου, το 

σχετικό ερωτηματολόγιο συνημμένο αλλά και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986, με την οποία: 

"Δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και 

τις κατευθύνσεις της 152950/23.10.2015 Υ.Α. Οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις θα 

προσκομισθούν εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 6 της Υ.Α. 13215/30.11.2017 που διέπει την παρούσα πρόσκληση. 

Η ύπαρξη Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή από την υποχρέωση 

αποτελούν σημεία βαθμολόγησης στα σχετικά κριτήρια επιλογής κάθε υποδράσης. 

20. (19.2Δ_117) Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της 

αειφόρου ανάπτυξης (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 &_2) 

Επιπλέον της Βεβαίωσης της Αίτησης Στήριξης, Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ από τον δικαιούχο ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ - "ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Σ.Μ.Π.Ε. -ΠΑΑ" το οποίο αποτελεί απαραίτητο 

δικαιολογητικό, όταν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πράξη. 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει ΜΠΕ ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή υπάρχει 

απαλλαγή, ο Δικαιούχος υποβάλλει ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ για την πλήρωση του κριτηρίου, το 
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σχετικό ερωτηματολόγιο συνημμένο αλλά και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986, με την οποία: 

"Δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και 

τις κατευθύνσεις της 152950/23.10.2015 Υ.Α. Οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις θα 

προσκομισθούν εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 6 της Υ.Α. 13215/30.11.2017 που διέπει την παρούσα πρόσκληση. 

Η ύπαρξη Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή από την υποχρέωση 

αποτελούν σημεία βαθμολόγησης στα σχετικά κριτήρια επιλογής κάθε υποδράσης.  

21. (19.2Δ_118) Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε 

διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή της εθνικής καταγωγής. 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση το 

φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και τα αναφερόμενα στην τυποποιημένη αίτηση 

στήριξης πεδίο 2.3.8. Εξετάζεται και η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης 

στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

22. (ΑΟ2.118) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρία. (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 &_2) 

Εξετάζεται πώς η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία. Για το κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην 

πράξη προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η 

εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ 

παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης 

στήριξης, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Για 

την εξέταση του κριτηρίου ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 

εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» 

(συνημμένο του παρόντος οδηγού). 

23. (ΑΟ2.122) Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.  (το 

κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.6.1_1 &_2) 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε 

περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός 

δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών 

λειτουργίας και να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο 

ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες 

ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και 

λειτουργία). Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

λειτουργικότητά της. 

24. (19.2Δ_125) Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.  

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

25. (19.2Δ_134) Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως 

ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 
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Εξετάζεται η μορφή του δικαιούχου από τα οριζόμενα στην αίτηση στήριξης και το καταστατικό 

του, ή άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μορφή του 

επιλέξιμου δικαιούχου που αναγράφεται σε κάθε  υποδράση της παρούσας πρόσκλησης.  

26. (ΑΟ3. 112) Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου. 

Εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα, το καταστατικό του, τυχόν κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις 

που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.  

27. 19.2Δ_140 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους 

Εξετάζεται κατά περίπτωση σε περιπτώσεις που δεν αφορά ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, π.χ. 

καταστατικό θεωρημένο από πρωτοδικείο ή εγγραφή σε ΓΕΜΥ εάν απαιτείται κλπ. 

28.  (19.2Δ_141) Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό.  

29. (19.2Δ_126) Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί 

διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση 

με την υλοποίηση έργων. 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που 

περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

30. (19.2Δ_120) Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη 

συντήρηση όπου απαιτείται (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4 και 19.2.6.1_1 

&_2) 

Εξετάζεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο βάσει των οποίων, αυτός που ορίζεται στην 

αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της πράξης (είτε αυτός είναι ο δικαιούχος, είτε άλλος), 

έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης αυτής. Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

31. (19.2Δ_122) Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 

υλοποίηση της πρότασης (το κριτήριο δεν εξετάζεται στην υποδράση 19.2.4.4) 

Εξετάζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη του 

κριτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πεδίο του κεφαλαίου «Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά» του παρόντος οδηγού.  

32. (19.2Δ_123) Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται  στην 

Πρόσκληση (Το κριτήριο εξετάζεται μόνο για τις πράξεις ανάπλασης οικισμών της υποδράσης 

19.2.4.3) 

Εξετάζεται η υποβολή εγκεκριμένης, μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη 

με τις προδιαγραφές του σχετικού κεφαλαίου του παρόντος οδηγού, καθώς και αν το 

προτεινόμενο έργο αποτελεί μέρος της συνολικής αυτής μελέτης. 

33. (19.2Δ_129) Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

Εξετάζεται εάν ο φάκελος υποψηφιότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

Πρόσκλησης («Παράρτημα Αίτησης Στήριξης» του παρόντος οδηγού), αν χρησιμοποιήθηκαν τα 

τυποποιημένα έντυπα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. 

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

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία 

(ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ και έντυπη υποβολή στην ΟΤΔ) και η τυπική πληρότητα της 
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αίτησης στήριξης και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. 

35. (ΑΟ5.112) Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης 

στήριξης 

Εξετάζεται η απόφαση του αρμόδιου ή συλλογικού οργάνου του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων 

αρμοδίων οργάνων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης 

(π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου για την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης 

στήριξης). 

36. (19.2Δ_121) Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Εξετάζεται αν η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό (είδος, ποσότητες, τιμή 

μονάδας, σύνολο κλπ) σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της πρόσκλησης, ενώ για τα έργα που 

εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις υπάρχει ο αντίστοιχος αναλυτικός προϋπολογισμός 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των δημοσίων έργων.  

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται το είδος και το ύψος των δαπανών, ώστε αυτές να συνάδουν με τη 

φύση, τους στόχους και τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου.  

37. (ΑΟ6.111) 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. 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της ειδικότερης επιλέξιμης περιόδου που 

ορίζεται στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί 

εντός της περιόδου αυτής. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, 

τη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους κινδύνους που 

συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές 

καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα 

χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία. Το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

38. (ΑΟ7.111) Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών η διευκρινιστικών στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από τον δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ι, του παρόντος οδηγού), 

εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν (έντυπα και ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ) και εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

39. (ΑΟ2.124_Ετ) Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον ορίζονται στην πρόσκληση 

Η τεκμηρίωση προκύπτει από την αξιολόγηση συνολικά της πρότασης. 

40. (ΑΟ5.113_Πλ) Εξετάζονται λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 

της προτεινόμενης πράξης 

Η τεκμηρίωση προκύπτει από την αξιολόγηση συνολικά της πρότασης 
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5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Για το επόμενο στάδιο του διοικητικού ελέγχου τη βαθμολόγηση των προτεινόμενων Πράξεων (εκτός 

αυτών που κρίθηκαν ως Μη Παραδεκτές), δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

στοιχεία από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 

Σημειώνεται ότι: Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία προβλέπονταν στην πρόσκληση, 

εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης (ημερομηνία/αρ.πρωτ. ηλεκτρονικής υποβολής)και 

διορθώνουν προφανής 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. 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού, οι αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια 

επιλογής, τα οποία είναι ανά υποδράση τα εξής: 

5.1 19.2.4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΧ. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

20 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

2 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20 

100 

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

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

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

3 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

15% 
50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

4 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

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

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 

5 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

15% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

6 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 

Όχι 0 

7 Προστασία περιβάλλοντος 

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

5% 

100 

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

0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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5.2 19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΧ. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

15% 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

2 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

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

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

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

3 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

15% 
50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

4 

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

(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων 
/ το σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 

5% 100 

5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

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

20% 

100 

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

50 

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

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

15% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

7 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 

Όχι 0 

8 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5% 
100 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

9 Προστασία περιβάλλοντος 

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

5% 

100 

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

0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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5.3 19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ, (ΠΧ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΛΠ) 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

15% 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

2 Προτεραιότητες υποδράσης 

Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες της 
υποδράσης  

15% 
100 

Το έργο δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της 
υποδράσης  

0 

3 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

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

60 

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

30 

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

4 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

10% 
50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

5 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την 
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
(εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  της ιδιωτικής 
συμμετοχής 

5% 100 

6 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 

7 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

10% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

8 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 

Όχι 0 

9 

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 

5% 

100 

Όχι 0 

10 Προστασία περιβάλλοντος 

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

5% 
100 

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

0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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5.4 19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

25% 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

2 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

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

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

30 

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

3 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

10% 
50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

4 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για 
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 

5% 100 

5 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

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

15% 

100 

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

50 

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

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

7 Σύσταση Φορέα 

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

5% 
100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

8 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που 
συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 

10% 

40 

Ιστορικό γεγονός 40 

Αθλητικό γεγονός 20 

9 
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο 
του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

10% 

100 

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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5.5 19.2.4.5: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΜΥΛΟΙ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΛΠ)  

 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

20% 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

5 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20% 

100 

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

60 

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

30 

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

6 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

10% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

7 

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

(βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων 
κεφαλαίων / το σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 

5% 100 

8 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 

9 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

10% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

10 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών 
καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 

Όχι 0 

11 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5% 
100 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

12 Προστασία περιβάλλοντος 

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

5% 
100 

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

0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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5.6 19.2.6.1_1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

& 

5.7 19.2.6.1_2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

Τα κριτήρια εφαρμόζουν και για την πρόληψη και για την αποκατάσταση. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1 

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

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

20% 

100 

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

70 

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

30 

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

0 

2 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 
κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20% 

100 

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

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

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

3 
Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του 
έργου 

10% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

4 
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 

5 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

10% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

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

30 

6 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
5% 

100 

Όχι 0 

7 

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 

10% 

100 

Όχι 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 100 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ   

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 

οδηγού, εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5, σύμφωνα με 

τις ακόλουθες επεξηγήσεις (για κάθε εξειδικευμένο κριτήριο, ορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησής του, 

δηλαδή οι τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και οι καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν 

οι εν λόγω τιμές) 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

 

1. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου της 

προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:  

α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,  

β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των 

επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),  

γ) στην πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/ παραδοτέων)  

δ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,  

ε) στην πληρότητα των απαιτούμενων για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικών. 

 

2. Σκοπιμότητα της πρότασης (ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στην πρόταση τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 

τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος 

που έχει εντοπιστεί και των στόχων, ειδικών ή στρατηγικών, όπως έχουν προσδιοριστεί στο 

αναμορφωμένο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα για την υποδράση και την Θεματική κατεύθυνση στην 

οποία ανοίκει. 

Η βαθμολογία υπολογίζεται επί των ειδικών στόχων που έχουν προδιαγραφεί στην Αναμορφωμένη 

πρόταση στην ενότητα:  

2.1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ 

 

3. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους  

Εξετάζεται η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποέργα / κόστη για 

την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) και αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ι του παρόντος οδηγού. Εξετάζονται οι περικοπές του προτεινόμενου 

προυπολογισμού.  

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου εφαρμόζεται ο τύπος: 100*(αιτούμενο ποσό – εγκεκριμένο 

ποσό)/εγκεκριμένο ποσό. 
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4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζονται:  

 Αν το χρονοδιάγραμμα είναι σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου και ειδικότερα: 

α) το φυσικό αντικείμενο,  

β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), και τις χρονικές προβλέψεις 

γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της πράξης,  

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.  

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, 

με βάση την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ.  

 Ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου (μελέτη, άδειες, 

εγκρίσεις, κατασκευή, προμήθεια κλπ) 

 

5. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 

προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, 

κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της.  

Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης 

πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής ωριμότητας της πράξης 

προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους τιμών. Η στάθμιση επιλέγεται 

ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης και τις απαιτούμενες αλληλουχίες ανάμεσα στα υποέργα, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των 

υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.  

Επιπλέον για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 2 Ν.4412/2016), λαμβάνεται 

υπόψη και η υποβολή  σχετικού με το έργο Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 

45 του Ν. 4412/2016), που να περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με την πρόσκληση.   

 

6. Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών  

Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή 

νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία 

συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων 

ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. 

Μια Καινοτόμος Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε 

υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα 

υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην 

διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές ή 

χρήστες).  

Αξιολογείται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης π.χ. ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

έρευνας, νέων τάσεων στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, στη χρήση νέων υλικών, καινοτόμου σχεδιασμού, 
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κλπ, σε σχέση με: τη συμβολή της στη μείωση των εκπομπών CO2,/ ή την αναζωογόνηση του αστικού 

χώρου,/ ή την επιδεκτικότητα των παρεμβάσεων/ ή την ευαισθητοποίηση των πολιτών, / ή τη συμβολή 

της στη βιώσιμη κινητικότητα, κλπ , ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογής κλπ. 

Επίσης καινοτομία αποτελεί η τοπική εφαρμογή νεωτεριστικών μεθόδων και ενεργειών που δεν έχουν 

ξαναχρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Επίσης εξετάζονται και οι ενδείξεις κοινωνικής καινοτομίας που 

εμπεριέχονται στην τεκμηρίωση της πρότασης. 

 

7. Προστασία περιβάλλοντος   

Εξετάζεται το ποσοστό των προβλεπόμενων στην πράξη δαπανών, σχετικών με την προστασία 

περιβάλλοντος και τη συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως 

δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, χρήση ΑΠΕ, χρήση φιλοπεριβαλλοντικών υλικών στην 

κατασκευή του έργου κλπ. Συμπληρώνεται κατάλληλα ο σχετικός «πίνακας δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος» που περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης 

στήριξης της παρούσας πρόσκλησης.  

 

8. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (εφ' 

όσον απαιτούνται)  

Εξετάζεται η περιγραφή της πράξης και το χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, σύμφωνα με το σχετικό πεδίο 

στο υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης στήριξης της παρούσας πρόσκλησης και τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

Βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / το σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής.  

 

9. Σύσταση Φορέα (Υποδράση 19.2.4.4) 

Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα ή δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 

 

10. Προτεραιότητες υποδράσης  (Υποδράση 19.2.4.3) 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στις προτεραιότητες της υποδράσης, όπως αυτές 

περιγράφονται στο  αναμορφωμένο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα ανά υποδράση. 

 

11. 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 ο χαρακτηρισμός της περιοχής και εφόσον υπάρχει χαρακτηρισμός όπως αναφέρεται στο 

κριτήριο λαμβάνει ή όχι βαθμολογία. 

 

12. Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα. (Υποδράση 

19.2.4.4). 
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Εξετάζεται εάν αφορά Πολιτιστικό γεγονός ή Ιστορικό γεγονός ή Αθλητικό γεγονός και λαμβάνει η 

πρόταση τον αντίστοιχο βαθμό. 

 

13. Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης (Υποδράση 

19.2.4.4). 

Εξετάζεται η επαναληψιμότητα για το πλήθος των διοργανώσεων και αντίστοιχα λαμβάνει η πρόταση 

τον αντίστοιχο βαθμό. 

 

14. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική  

Εξετάζεται το σχετικό πεδίο της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου, καθώς και σχετικές αναφορές του 

συνολικού φακέλου υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά του. Για την τεκμηρίωση 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική πράξη. 
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7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτική λίστα δικαιολογητικών 

Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ  

Κατάθεση 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

1 

Σε περίπτωση συλλογικού φορέα, αντίγραφο καταστατικού και των 
τροποποιήσεων αυτού. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις κλπ). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
Απόφαση ορισμού νομίμου εκπροσώπου φορέα ο οποίος υπογράφει την 
έντυπη Αίτηση Στήριξης.  και φ/α  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 

Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου 
ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, 
για την υποβολή της αίτησης στήριξης (π.χ. απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Τεκμηρίωση επάρκειας της τεχνικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής 
(σε περίπτωση έργου που υλοποιείται από δημόσιο φορέα) για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη 
δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης. Σε διαφορετική περίπτωση, 
αποδεικτικά τήρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 
-Διαδημοτική ή Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 3852/2010 (Δάνεια 
τεχνική Υπηρεσία εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα. 
εφόσον δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα επάρκειας. 
-Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης Πράξης με ίδια μέσα σύμφωνα με 
συνημμένο στη πρόσκληση υπόδειγμα εφόσον η πράξη θα εκτελεσθεί με 
αυτεπιστασία. 

5 
Βεβαίωση έναρξης εργασιών (μη φυσικού προσώπου), από την οποία να 
προκύπτει και το καθεστώς ΦΠΑ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

6 Λοιπά στοιχεία του αιτούντος π.χ. Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται) ΟΧΙ ΝΑΙ 

7 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας του δικαιούχου αναφορικά με τη λειτουργία 
ή τη συντήρηση του έργου (όπου απαιτείται), π.χ. κανονιστικό πλαίσιο 
ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, ή πρόβλεψη 
των αναγκαίων ενεργειών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

 Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ  

Κατάθεση 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

8 

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα 
υλοποιηθεί η επένδυση.  

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται 
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, ή μακροχρόνια 
μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την 
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο 
οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, 
χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης 
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά 
(9) έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Κατά την υποβολή 
φακέλου συμμετοχής, στο πλαίσιο της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά 
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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. 

Βεβαίωση δημάρχου, συνοδευόμενη από σκαρίφημα υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που θα βεβαιώνει τους 
κοινόχρηστους χώρους στους οποίους γίνεται παρέμβαση (μόνο στις 
περιπτώσεις ανάπλασης οικισμών). 

9 

Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων από τα οποία προκύπτει ότι το 
ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση είναι ελεύθερο βαρών 
(προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και δεν εκκρεμούν διεκδικήσεις 
τρίτων επ΄ αυτού. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

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.  

10 

Προγραμματική σύμβαση με την αρμόδια υπηρεσία (σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία), για τις περιπτώσεις πράξεων που αφορούν σε 
παρεμβάσεις εντός δασικής έκτασης. (ανάλογα με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των δασικών εκτάσεων όπως αυτό από την εθνική νομοθεσία 
προβλέπεται). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

11 

Για τις περιπτώσεις που στην αίτηση περιλαμβάνεται η απόκτηση των 
απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προσκομίζονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά: 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

(1) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο 
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα 
που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της 
εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.  

(2) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα.  

(3) Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ, δαπάνη για αγορά μη 
οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για 
εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί 
υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που 
αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται 
στα ανωτέρω σημεία (1), (2) και (3). Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία θα πρέπει να έχει καθοριστεί από 
τα αρμόδια δικαστήρια.  

Γ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ  

Κατάθεση 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

12 
Αίτηση στήριξης, σωστά συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα, 
εμπρόθεσμη και υπογεγραμμένη. Στην αίτηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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να δηλώνεται η παραγωγή ή μη παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της. 

Στο φυσικό φάκελο που υποβάλλεται στην ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε., εκτυπώνεται και 
επισυνάπτεται η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης που έχει υποβληθεί στο 
ΟΠΣΑΑ.  

Υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης (αυτοματοποιημένο mail από 
ΟΠΣΑΑ), της αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών 
στα γραφεία της ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε., εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών και 
έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης στήριξης 

Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης στήριξης της παρούσας 
πρόσκλησης 

13 

Αρχιτεκτονικά σχέδια: 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

 Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) 
υπογεγραμμένα από μηχανικό.

Σχέδια (όσα κατά περίπτωση απαιτούνται) υπογεγραμμένα από 
μηχανικό:  κατόψεις, όψεις, τομές, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η 
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό 
παράρτημα του παρόντος οδηγού. Στις περιπτώσεις που στο έργο 
περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού, στις κατόψεις θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται η διάταξη του εξοπλισμού στο χώρο.

14 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

15 
Φωτογραφικό υλικό της θέσης που θα υλοποιηθεί η πράξη – αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάστασης 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

16 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, (για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες 
συμβάσεις), κατά την έννοια του άρθρου 45 του Ν. 4412/2016 (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο σχετικό παράρτημα του παρόντος οδηγού) 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

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

17 

Αναλυτικός προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης στήριξης της παρούσας 
πρόσκλησης (δεν αφορά σε έργα που εκτελούνται με δημόσιες 
συμβάσεις), καθώς και αναλυτικές προμετρήσεις για τα έργα υποδομών, 
υπογεγραμμένες από μηχανικό ή θεωρημένες από την αρμόδια τεχνική 
υπηρεσία (στις περιπτώσεις δημοσίων έργων). Επιπλέον υποβάλλονται 
στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εργασιών, εφόσον απαιτείται.  

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Στις περιπτώσεις δημοσίων έργων, εφόσον δεν υποβληθούν τεύχη 
δημοπράτησης, υποβάλλεται αναλυτικός προϋπολογισμός δημοσίου 
έργου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

18 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εύλογο κόστος των δαπανών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Ι του παρόντος οδηγού (πλην των 
δαπανών που αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσιες 
συμβάσεις). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

19 
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης προτεινόμενης πράξης, κατάλληλα 
συμπληρωμένο στην αίτηση στήριξης (έναρξη – λήξη), καθώς και 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης, σύμφωνα με το 

ΌΧΙ ΝΑΙ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [19.2.4  & 19.2.6] 

 

 
CLLD/ LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ  2018 ΣΕΛ 33/48 

 

υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης στήριξης του παρόντος οδηγού. 

20 
Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και 
της ωρίμανσης της πράξης (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του 
παρόντος οδηγού). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

21 

Υποβάλλονται όλες οι υπάρχουσες μελέτες, με συνημμένα όλα τα τεύχη, 
σχέδια και προϋπολογισμό, καθώς και οι εγκριτικές τους αποφάσεις, 
όπως αναγράφονται στον πίνακα των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών 
μελετών και της ωρίμανσης της πράξης. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

22 
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του παρόντος 
οδηγού). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

23 
Υποβάλλονται όλες οι άδειες και εγκρίσεις, όπως αναγράφονται στον 
πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτών. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

24 
Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ, στο οποίο θα πρέπει να 
προβλέπεται η προτεινόμενη παρέμβαση ή σχετική απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ότι θα προβλεφτεί ή θα τροποποιηθεί σχετικά το Ε.Π.. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

25 

Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή 
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σχετικό παράρτημα του παρόντος οδηγού), στις περιπτώσεις έργων που 
αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού 
ή τμήματος αυτού (για τις περιπτώσεις ανάπλασης οικισμών).   

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή 
μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους (για τις περιπτώσεις ανάπλασης 
οικισμών) 

26 

Καινοτόμος χαρακτήρας πρότασης:  

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι 
να τεκμηριώνεται από το κείμενο της μελέτης, τυχόν πιστοποιητικά 
προμηθευτών και έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου 
εξοπλισμού, καθώς από βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων 
(Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα κλπ. 

27 

Πίνακας δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του παραρτήματος της αίτησης του 
παρόντος οδηγού. 

ΌΧΙ ΝΑΙ Για τη βαθμολόγηση των πράξεων ως προς τη συμβολή τους στο 
περιβάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές 
από την κείμενη νομοθεσία για τη κατασκευή και λειτουργία του 
συγκεκριμένου έργου.  

28 

Απόφαση του δυνητικού δικαιούχου για την καταβολή της ίδιας 
συμμετοχής (εφόσον απαιτείται), καθώς και τυχόν μη επιλέξιμων δαπανών 
(όπως δαπάνη αγοράς γης ανώτερη της επιτρεπόμενης), σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα, όπως αποτυπώνεται στην αίτηση στήριξης. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

 Δ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ  

Κατάθεση 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

29 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της 
αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα του παρόντος οδηγού. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σύμφωνα με 
οδηγίες στο πεδίο 2.3.10 του παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 
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30 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων (σε περίπτωση που προβλέπεται η 
παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής της), ακολουθείται το υπόδειγμα της πρόσκλησης. 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

31 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ εάν η Πράξη ενέχει ή όχι στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων 
 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, υποβάλλονται 
στοιχεία και τεκμηρίωση στο Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης, που 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει 
τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές [στην περίπτωση 
που μια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, 
σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2016/C 262/01)] 
Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή 
σύγχρονου πολιτισμού. 

Για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της 
κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), 
υποβάλλονται τα εξής στοιχεία: 
Α. Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω 
υποδομές αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο», καθώς έχει ανατεθεί μόνο 
στους εν λόγω φορείς η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων. Η 
προσκόμιση της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
της ως άνω αναφερόμενης Ανακοίνωσης περί απουσίας άμεσου 
ανταγωνισμού για τις συγκεκριμένες υποδομές και περί αμελητέας 
ιδιωτικής χρηματοδότησης στον τομέα των υποδομών συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Όσον αφορά στην προϋπόθεση περί 
υποδομής που δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια 
συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία 
στο σύνολό της, είναι αναγκαίο από τις αιτήσεις χρηματοδότησης και τα 
συνοδευτικά έγγραφα να διασφαλίζεται ότι τα προς ένταξη έργα 
εξυπηρετούν μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, προκειμένου να 
παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και να διασφαλίζεται η 
αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή κλάδου 
δραστηριότητας. 
Β. Τεκμηρίωση από τον δικαιούχο στο παράρτημα της αίτησης στήριξης ότι 

με την χρηματοδότηση της πράξης τους δεν παρέχεται ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα με δημόσια χρηματοδότηση (πεδίο 2.3.7) 

 Ε - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ  

Κατάθεση 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

32 
Εμπρόθεσμη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση) υποβολή τυχόν 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων σε περίπτωση που 
ζητήθηκαν από την ΟΤΔ (ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και έντυπα στην ΟΤΔ). 

ΌΧΙ ΝΑΙ 
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8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 

 

8.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στις πράξεις που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους 

τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας 

τιμών ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών ομοειδών 

προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Επίσης, η ΟΤΔ οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη της και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των 

προμηθευτών, καθώς και σχετικές μελέτες προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί 

για τον σκοπό αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού 

εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.  

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. Η ΟΤΔ 

καλείται να αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι 

είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο 

δικαιούχους 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 Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί 

προτείνονται από την ΟΤΔ και εγκρίνονται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο 

πλαίσιο της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης – μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας (ΟΚΩ) για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εκτίμηση του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού (π.χ. συνημμένα έγγραφα από ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ- παρόχους δικτύων τηλεπικοινωνιών, 

προϋπολογισμός από ΔΕΥΑ κ.ά.) 

8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με την διεργασία που ακολουθήθηκε καταρτίσθηκε πίνακας τιμών μονάδος ανά είδος 

κατασκευαστικής εργασίας και κατά άρθρο σε λεπτομέρεια, ο οποίος αποτελεί βάση για τους 

προϋπολογισμούς των προτεινόμενων πράξεων που εκτελούνται εκτός πλαισίου Αναθέτουσας Αρχής 

κατά τον νόμο 4412/2016, άρθρο 2. και προτείνονται ως πράξεις στο Τ.Π. LEADER/CLLD Λέσβου του 

Π.Α.Α. 2014-2020. Το θεσμικό Πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα είναι: ΥΑ 13214/30.11.2017 (πλαίσιο 

λειτουργίας ιδιωτικών παρεμβάσεων), ΥΑ 13215/30.11.2017 (πλαίσιο λειτουργίας παρεμβάσεων 

δημοσίου χαρακτήρα) και ΚΥΑ 2635/13.09.2017 (πλαίσιο λειτουργίας Υπομέτρου 19.2). 

 

Η κοστολόγηση ενός έργου αποτελεί ένα σημαντικό και σύνθετο ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

ο κάθε αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός. Ο ορθός υπολογισμός του εύλογου κόστους κατασκευής ενός 

ιδιωτικού ή δημοσίου έργου αποτελεί καθοριστικό μέσο διασφάλισης της επιτυχούς και διαφανούς 
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εκτέλεσης του. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή και αξιοποίηση των διαθέσιμων 

κονδυλιών των προγραμμάτων οδηγώντας μακροπρόθεσμα στην υλοποίηση περισσότερων και 

αρτιότερων έργων μεγιστοποιώντας την απόδοση των διαθέσιμων πόρων.  

Η εκτίμηση του κόστους των έργων αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους ανά περίπτωση, ωστόσο 

κατά κανόνα η ύπαρξη καταλόγων με τιμές μονάδος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας 

κοστολόγησης και εισφέρει στο συνολικό κύκλο ζωής ενός έργου από την αξιολόγηση έως την παραλαβή 

της ολοκλήρωσης του. 

Προκειμένου να καταρτιστεί αυτός ο πίνακας διεκπεραιώθηκε η παρακάτω διαδικασία: 

Καταρχήν, λήφθηκε υπόψη η εμπειρία της προγενέστερης υλοποίησης παρόμοιων πρόσφατων έργων, 

του Τοπικού Προγράμματος Αξ.4 ΠΑΑ προσέγγιση LEADER, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 7 

εκατομμύριων ευρώ, του Τοπικού Προγράμματος Αξ.4 ΕΠΑΛ, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 5 

εκατομμυρίων ευρώ και του Προγράμματος Αξ.3 ΠΑΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 14 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Έχοντας ως βάση την επικαιροποιημένη μορφή του προηγούμενου πίνακα τιμών μονάδας, πάνω στον 

οποίο εργαστήκαμε από το 2010 έως το 2017, με ημερομηνίες επανεξέτασης του το 2010, 2012, 2013 

και 2015, προστέθηκε πλήθος άρθρων βασικών κατασκευαστικών εργασιών, τα οποία όπως 

αποδείχτηκε στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων, ήταν απαραίτητα και αποτελούσαν βασικό 

εργαλείο για την ορθή εκτίμηση και έλεγχο των προϋπολογισμών  που κατατίθεντο.  Συγχρόνως 

αφαιρέθηκαν κάποια άρθρα τα οποία κρίθηκε ότι είτε εμπίπτουν στην κατηγορία του λοιπού ή 

μηχανολογικού εξοπλισμού και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία περί εύλογου κόστους, είτε 

αντικαταστάθηκαν με άλλα τροποποιώντας την περιγραφή τους.  

Συγκεκριμένα, εργασίες όπως: μονάδες κλιματιστικών, ηλιακοί συλλέκτες, λέβητες (πετρελαίου, 

βιοκαυσίμων, κλπ), θερμαντικά σώματα, αντλίες θερμότητας, fan coils, ανελκυστήρες, κλπ 

μεταφέρθηκαν στην κατηγορία λοιπός και μηχανολογικός εξοπλισμός, ακολουθώντας τη διαδικασία του 

εύλογου κόστους με την προσκόμιση προσφορών. 

Επιπλέον, σε κάποιες εργασίες συμπληρώθηκε η περιγραφή τους και διορθώθηκε η τιμή μονάδος ώστε 

να είναι έτσι ορθότερη η εκτίμηση του κόστους, πχ στις στρώσεις δαπέδων, συμπληρώθηκε η περιγραφή 

της εργασίας με την προσθήκη των σοβατεπί και της εξισωτικής στρώσης, με κατάργηση των επιμέρους 

άρθρων.  

Σε ορισμένες εργασίες όπως π.χ. στο οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος  των  

μεταφορικών επομένως εξετάζεται διαφορετικά η κοστολόγηση σε σχέση με το σημείο όπου εκτελείται 

το έργο (απομακρυσμένες περιοχές).  

Επιπλέον, κάποια άρθρα καταργήθηκαν, πχ η σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ (ουσιαστικά δεν χρεώνεται 

πλέον από τις εταιρείες), η κατασκευή σηπτικού βόθρου και συστήματος σηπτικού-απορροφητικού 

(κρίθηκε ορθότερο να γίνεται αναλυτική επιμέτρηση κατά περίπτωση), τα σοβάτεπι (περιλαμβάνονται 

πλέον στην τιμή των πλακιδίων), τα σκαλομέρια (περιλαμβάνονται στην τιμή της μαρμαροεπένδυσης 

βαθμίδας), τα μαρμαρικά με μάρμαρο τύπου Διονύσου (επιλέχθηκαν πλέον δύο βασικοί τύποι 

μαρμάρου ποιότητας Α και Β), τρίπλεξ υαλοπίνακες (περιλαμβάνονται στον κωδικό βιτρίνες 

αλουμινίου), κ.α. 
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Όσον αφορά τα άρθρα των κουφωμάτων, επαναδιατυπώθηκαν λόγω των νέων απαιτήσεων του 

κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), διαχωρίστηκαν βάσει του υλικού κατασκευής και 

του τύπου τους και διορθώθηκαν οι τιμές μονάδας. 

Εργασίες όπως, τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων, κατασκευή κόμβου και εισόδου-εξόδου, 

τοποθέτηση πισίνας compact, βιολογικός καθαρισμός, ηλεκτρικά-υδραυλικά-φωτισμός περιβάλλοντος 

χώρου, καγκελόπορτες, φύτευση γκαζόν, δενδροφύτευση, κατασκευή φούρνων-μπάρμπεκιου, 

κατασκευή ράμπας, πυρασφάλεια,  λοιπές ιδιοκατασκευές, κλπ θα ακολουθούν τη διαδικασία περί 

εύλογου κόστους βάσει προσκόμισης προσφορών. 

Οι κωδικοί των εργασιών ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας-λουτρού-w.c. (συνδέσεις και σωληνώσεις) 

ενοποιήθηκαν σε ένα άρθρο με τιμή μονάδας πλέον ανά τ.μ. αντί "αποκοπή".  

Ο πίνακας συμπληρώθηκε εξετάζοντας και την προσέγγιση στα επιλεγμένα άρθρα των τιμών που 

ισχύουν από το ΥΠΕΧΩΔΕ,  πίνακα του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), έκδοση 

2017, με τις τιμές μονάδας να είναι ικανοποιητικές και παραπλήσιες με αυτές που δίνουν οι 

κατασκευαστικές εταιρίες σήμερα. 

Τέλος, λήφθηκε υπόψη πίνακας ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών του οδηγού εφαρμογής του 

προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» και ο πίνακας τιμών του παραρτήματος Β του νόμου 

4495/2017 περί «ελέγχου και προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».  Τα 

άρθρα και οι μονάδες μέτρησης που επιλέχθηκαν στον πίνακα τιμών μονάδας είναι κατά πλειοψηφία 

πανομοιότυπα, με σαφώς αυξημένες τιμές σε σχέση με αυτές των προαναφερομένων, αλλά κατ ‘ 

αναλογία άρθρων – τιμών μονάδος αντίστοιχες. 

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συσκέψεις-διαβουλεύσεις στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε. (με 

σχετική τεκμηρίωση που τηρείται στα γραφεία της Εταιρείας), σε διάφορες χρονικές περιόδους, με την 

ταυτόχρονη παρουσία εκπροσώπων δύο μεγάλων τεχνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 

Λέσβο, δύο ανεξάρτητων εργολάβων με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων παντός 

τύπου, δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών με σημαντική εμπειρία στη μελέτη-επίβλεψη έργων, καθώς 

και κάποιων επαγγελματιών του κλάδου κατασκευών αλουμινίου, PVC και ξύλου. Στόχος η διερεύνηση 

της αγοράς του κατασκευαστικού κλάδου και η διαμόρφωση μιας έννοιας μέγιστου "εύλογου κόστους". 

Παρατηρήθηκε ότι οι τιμές που έδωσαν οι εταιρείες και οι εργολάβοι οικοδομών, στις περισσότερες 

εργασίες δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές ή μεγάλες διακυμάνσεις. Αντίστοιχα οι τιμές που έδωσαν οι 

δύο ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί ήταν παραπλήσιες μεταξύ τους και ελαφρώς μειωμένες στα 

περισσότερα άρθρα, σε σχέση με αυτές των δύο εταιρειών. Στόχος η δημιουργία διευρυμένης και κατά 

το δυνατόν ακριβέστερης αντίληψης της αγοραίας τιμολόγησης υλικών και εργασιών (εύλογο κόστος). 

Ο πίνακας τιμών μονάδας μετά τη πρώτη επεξεργασία του διαβιβάσθηκε στο ΤΕΕ του τμήματος Βορείου 

Αιγαίου ούτως ώστε να υπάρξει συλλογική προσέγγιση από το κλάδο των μηχανικών και 

συμπληρώθηκαν αναλυτικά οι προτεινόμενες μέγιστες τιμές μονάδας ανά εργασία μετά από 

συνεργασία κατά περίπτωση και συζήτηση επί των ειδικών άρθρων και κοστολόγησης τους. 

Παρατηρήθηκε ότι σε γενικές γραμμές οι προτεινόμενες τιμές ήταν μεταξύ αυτών των δύο τεχνικών 

εταιρειών και των δύο ιδιωτών μηχανικών. Όπου εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις εξετάστηκαν και 

επελέγησαν οι πλέον τεκμηριωμένες τιμές για την διαμόρφωση του εύλογου κόστους. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω, αξιολογηθήκαν σε μια αποδεκτά μέγιστη τιμή που να προσεγγίζει 

τεκμηριωμένα τις πραγματικές τιμές της τοπικής αγοράς στο κλάδο (εύλογο Κόστος). Η μέγιστη τιμή θα 
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πρέπει να είναι δεσμευτική με προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Δεν κρίθηκε αναγκαίο να 

καθοριστούν ελάχιστες τιμές κατασκευαστικών εργασιών οι οποίες θα είναι δεσμευτικές, αλλά 

επισημάνθηκε η ανάγκη υπολογισμού ενός κατά περίπτωση ελάχιστου συνολικού κατασκευαστικού ή 

επισκευαστικού κόστους ανά τ.μ. κάτοψης ώστε να είναι όσο γίνεται δυνατός ο ποιοτικός έλεγχος μιας 

επενδυτικής πρότασης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη των Επιτροπών της ΕΤΑΛ Α.Ε. με ειδικότητα 

Πολιτικού Μηχανικού, διατηρούν το δικαίωμα εξέτασης της ποιοτικής υλοποίησης βάση κόστους.  

Κατά την αξιολόγηση κάθε πρότασης υποψήφιου δικαιούχου από την ΟΤΔ, θα εξετάζεται ο 

προτεινόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός σε σχέση με τη καταγραφή του εγκεκριμένου από την ΟΤΔ 

πίνακα τιμών μονάδος ανά είδος εργασίας. Τυχόν αποκλίσεις των τιμών αυτών σε άρθρα ή και 

ιδιοκατασκευές, ή λόγω ειδικότερων συνθηκών  εξετάζονται μετά από σχετική τεκμηρίωση του εύλογου 

κόστους και ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές. Η εξέταση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε πλήρως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. κατόπιν προσφορών οι οποίες θα ελεγχθούν με επιπλέον προσφορές 

από την ΟΤΔ.  

Αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή κατάρτιση ενός προϋπολογισμού έργου και την υποβολή πρότασης 

που περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες από Δικαιούχο που δεν εκτελεί Δημόσιες Συμβάσεις κατά 

το Νόμο 4412/2017, να χρησιμοποιηθούν οι μονάδες μέτρησης του πίνακα τιμών μονάδας για τις 

εργασιών κτιριακών έργων και όχι αποκοπές. Παρόμοια εξετάζονται και τροποποιήσεις εγκεκριμένων 

προϋπολογισμών. 

Ο πίνακας όπως καταρτίσθηκε και προτείνεται από την ΟΤΔ και εγκρίνεται από την ΕΥΔ Ε.Π. της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την δημοσιοποίηση της 

πρόσκλησης, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναρτάται στην 

Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσκλήσεων στο πλαίσιο του Τοπικού 

προγράμματος LEADER/CLLD, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης της 

αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων. 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο πίνακας θα επανεξετασθεί και θα διορθωθεί με απόφαση της 

ΕΔΠ, ενημέρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κατάλληλη δημοσιοποίηση. Ο πίνακας θα 

εξετάζεται και θα μεταβάλλεται ανά έτος, εφόσον τεκμηριωμένα απαιτείται. 

Επισημαίνεται ότι οι τιμές μονάδος καταγράφονται ως δαπάνη προ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνουν τις 

δαπάνες εργοδοτικών εισφορών. 

8.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ 

ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

2018 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Ε.Υ.01 Ισοπεδώσεις - διαμορφώσεις μ
2
 5 

Ε.Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ αποκ. 600 

Ε.Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης αποκ. 600 

Ε.Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης αποκ. 600 

Ε.Υ.05 Βόθρος τύπου δαχτυλίδι  αποκ. 500 

Ε.Υ.06 Περιμετρική αποστράγγιση υδάτων (drainage) μ.μ. 40 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 
ΧΩΡΟΣ 

Π.Χ.01 
Συρμάτινη περίφραξη με πλέγμα ύψους 1,20-1,50μ. και 
σιδερένιους πασσάλους  

μ.μ. 12 

Π.Χ.02 
Συρμάτινη περίφραξη με γαλβανιζέ πλέγμα ύψους 1,20-1,50μ. και 
γαλβανιζέ πασσάλους 

μ.μ. 16 
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Π.Χ.03 Περίφραξη από λιθοδομή με κοινούς λίθους μ2/όψης 45 

Π.Χ.04 Περίφραξη από λιθοδομή με λαξευτούς λίθους μ2/όψης 70 

Π.Χ.05 Εσωτερική οδοποιία από άσφαλτο (δεν περιλαμβάνεται το 3Α) μ
2
 20 

Π.Χ.06 Εσωτερική οδοποιία από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μ
3
 160 

Π.Χ.07 
Στρώση δαπέδου με σταμπωτό δάπεδο (δεν περιλαμβάνεται το 
σκυρόδεμα) 

μ
2
 15 

Π.Χ.08 Στρώση δαπέδου με 3Α μ
3
 30 

Π.Χ.09 
Στρώση δαπέδου με φυσικές πλάκες (τύπου Καρύστου, 
Μιστεγνών,κλπ) 

μ
2
 40 

Π.Χ.10 Ξύλινο δάπεδο τύπου deck (συνθετική ξυλεία) μ
2
 100 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις μ
3
 7 

01.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις μ
3
 10 

01.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ
3
 18 

01.04 Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ
3
 5 

01.05 Ειδικές επιχώσεις (με χαλίκι) μ
3
 30 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

02.01 Καθαίρεση πλινθοδομών συνήθους κονιάματος μ
3
 40 

02.02 Καθαίρεση πλινθοδομών ισχυρού κονίαματος μ
3
 60 

02.03 Καθαίρεση λιθοδομής μ
3
 60 

02.04 
Καθαίρεση σκυροδεμάτων δαπέδων (άοπλο ή οπλισμένο με 
πλέγμα) 

μ
3
 40 

02.05 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος μ
3
 80 

02.06 Καθαίρεση επιχρισμάτων μ
2
 6 

02.07 Καθαιρεση τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών  μ
2
 12 

02.08 Καθαιρεση τοίχων (αδιατάρακτη κοπή) για τη διαμόρφωση θυρών  μ
2
 40 

02.09 
Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων μετά των 
κασωμάτων τους 

τεμ. 20 

02.10 Αποξήλωση ξύλινης στέγης (ζευκτό και κεραμίδια) μ
2
 12 

02.11 
Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων επικαλύψεως πάσης φύσεως 
(πλην ελλενίτ) 

μ
2
 4 

02.12 Αποξήλωση δαπέδων εκ πλακών πάσης φύσεως μ
2
 6 

02.13 Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων/αποξηλώσεων μ
3
 30 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

03.01 Οπλισμένο σκυρόδεμα (προσβάσιμες περιοχές) μ
3
 290 

03.01.1 Οπλισμένο σκυρόδεμα (απομακρισμένες περιοχές) μ
3
 310 

03.02 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα μ
3
 160 

03.03 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (GROS-BETON) μ³ 130 

03.04 Σκυρόδεμα καθαριότητας μ³ 100 

03.05 Ελαφρό μπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL, περλιτόδεμα, κλπ) μ³ 150 

03.06 
Κατασκευή γρηπίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα (δεν 
περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα) 

μ.μ. 20 

03.07 
Κατασκευή βαθμίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα (δεν 
περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα) 

μ.μ. 20 

03.08 
Εξισωτικές στρώσεις (γεμίσματα δαπέδων με γαρμπιλομπετόν, 
ελαφρομπετόν, κλπ) 

μ
2
 12 

03.09 Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος μ
2
 20 

03.10 Σενάζ δρομικά μ.μ. 15 

03.11 Σενάζ μπατικά μ.μ. 20 

03.12 Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ
3
 400 

03.13 Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος μ2 110 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 
04.01 Λιθοδομές με κοινούς λίθους μ

2
/όψης 60 

04.02 Λιθοδομές με λαξευτούς  λίθους μ
2
/όψης 80 
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04.03 Αργολιθοδομές δι' ασβεστοκονιάματος μ
2
 75 

04.04 Πλινθοδομές δρομικές μ
2
 17 

04.05 Πλινθοδομές μπατικές μ
2
 34 

04.06 Τσιμεντολιθοδομές μ
2
 16 

04.07 Πλινθοδομείς εξ ελαφρών πλίνθων ΑLFA-BLOCK 10cm μ
2
 25 

04.08 Πλινθοδομείς εξ ελαφρών πλίνθων ΑLFA-BLOCK 25cm μ
2
 35 

04.09 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μ
2
 25 

04.10 Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές μ
2
 40 

04.11 Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά μ
2
 45 

04.12 Χωρίσματα μελαμίνης, βινυλίου, MDF (σκελετός αλουμινίου) μ
2
 25 

04.13 Υαλότουβλα μ
3
 250 

04.14 Γραμμικά στοιχεία από γυψοσανίδα μ.μ. 25 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

05.01 Αβεστοκονιάματα τριπτά μ
2
 16 

05.02 Τσιμεντοκονιάματα τριπτά (με ή χωρίς μονωτικά πρόσμικτα) μ
2
 16 

05.03 Επιχρήσματα χωριάτικου τύπου μ
2
 17 

05.04 Επιχρίσματα τραβηκτά μ.μ. 15 

05.05 Έτοιμο επίχρισμα μ
2
 15 

05.06 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών μ
2
 20 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΤΟΙΧΩΝ 

06.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια  μ
2
 50 

06.02 Επενδύσεις τοίχων με ξύλο σουηδικό μ
2
 50 

06.03 Επενδύσεις τοίχων με ξύλο ιρόκο μ
2
 120 

06.04 Επενδύσεις τοίχων με διακοσμητικά τούβλα μ
2
 120 

06.05 Επενδύσεις τοίχων με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα μ
2
 60 

06.06 Επενδύσεις τοίχων με πλάκες γρανίτη μ
2
 130 

06.07 Ξύλινα διαζώματα με βερνικόχρωμα μ
2
 50 

06.08 Επένδυση τοίχων με τσιμεντοσανίδα μ.μ 50 

ΣΤΡΩΣΕΙΣ   
ΔΑΠΕΔΩΝ 

07.01 
Στρώσεις δαπέδου με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους και 
σοβάτεπι (περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 

μ
2
 45 

07.02 
Στρώσεις δαπέδου με φυσικές πλάκες (τύπου Καρύστου, 
Μιστεγνών, κλπ) και σοβάτεπι (περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 

μ
2
 50 

07.03 
Στρώσεις δαπέδου με πλάκες μαρμάρου (ποιότητα Β/ τύπου 
Ιωαννίνων, Νάξου, κλπ) και σοβάτεπι (περιλαμβάνει εξισωτική 
στρώση) 

μ
2
 85 

07.04 
Στρώσεις δαπέδου με πλάκες μαρμάρου (ποιότητα Α/ τύπου 
Βεροίας, κλπ) και σοβάτεπι (περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 

μ
2
 120 

07.05 
Στρώσεις δαπέδου με πλάκες γρανίτη και σοβάτεπι (περιλαμβάνει 
εξισωτική στρώση) 

μ
2
 140 

07.06 
Στρώσεις δαπέδου με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης και 
σοβάτεπι (περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 

μ
2
 60 

07.07 
Στρώσεις δαπέδου με πλαστικά πλακίδια ή τάπητα (περιλαμβάνει 
εξισωτική στρώση) 

μ
2
 30 

07.08 Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες σουηδικής ξυλείας και σοβάτεπι μ
2
 60 

07.09 
Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας, ιρόκο, κλπ και 
σοβάτεπι 

μ
2
 130 

07.10 Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες δρυός και σοβάτεπι μ
2
 120 

07.11 Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς και σοβάτεπι μ
2
 130 

07.12 
Στρώσεις δαπέδου με laminate 8-10 mm, υπόστρωμα  και 
σοβάτεπι 

μ
2
 35 

07.13 
Στρώσεις δαπέδου με βιομηχανικά πλακάκια και σοβάτεπι 
(περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 

μ
2
 80 

07.14 Βιομηχανικό δάπεδο (πολυουρεθανικό, επιπεδούμενο) μ
2
 35 

07.15 Βιομηχανικό δάπεδο (εποξειδικό, ρητινικό, επαλειφόμενο) μ
2
 50 
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07.16 Στρώσεις δαπέδων με πατητή τσιμεντοκονία μ
2
 60 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

08.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές (εσωτερικές) μ
2
 160 

08.02 Πόρτες από MDF (εσωτερικές) μ
2
 260 

08.03 Πόρτες εσωτερικές με καπλαμά από δρύ, καρυδιά κλπ μ
2
 320 

08.04 Πόρτα εσωτερική γυάλινη (10mm) μ
2
 280 

08.05 Πόρτα εσωτερική τύπου φυσαρμόνικα μ
2
 100 

08.06 Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιάς, κλπ μ
2
 600 

08.07 Σιδερένιες πόρτες μ
2
 150 

08.08 Σιδερένια παράθυρα μ
2
 200 

08.09 Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90, πλήρως εξοπλισμένη τεμ. 1200 

08.10 Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90, πλήρως εξοπλισμένη τεμ. 1500 

08.11 Παντζούρι από αλουμίνιο χρώματος λευκό μ
2
 280 

08.12 Παντζούρι από PVC χρώματος λευκό μ
2
 250 

08.13 Παντζούρι από αλουμίνιο χρωματιστό μ
2
 340 

08.14 Παντζούρι από PVC χρωματιστό μ
2
 300 

08.15 Παντζούρι από ξύλο καστανιάς, όρενγκοπαιν, μεράντι, κλπ μ
2
 550 

08.16 Παντζούρι από ξύλο Σουηδικό μ
2
 350 

08.17 Ρολό από αλουμίνιο, χρώματος λευκό μ
2
 220 

08.18 Ρολό από PVC, χρώματος λευκό μ
2
 200 

08.19 Ρολό από αλουμίνιο, χρωματιστό μ
2
 260 

08.20 Ρολό από PVC, χρωματιστό μ
2
 240 

08.21 Υαλοστάσια από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, χρώματος λευκό μ
2
 280 

08.22 Υαλοστάσια από PVC, χρώματος λευκό μ
2
 250 

08.23 Υαλοστάσια από  αλουμίνιο με θερμοδιακοπή,  χρωματιστό μ
2
 340 

08.24 Υαλοστάσια από PVC, χρωματιστό μ
2
 300 

08.25 Υαλοστάσια από ξύλο καστανιάς, όρενγκοπαιν, μεράντι, κλπ μ
2
 450 

08.26 Υαλοστάσια από ξύλο Σουηδικό μ
2
 250 

08.27 Συρόμενα υαλοπετάσματα  μ.μ. 300 

08.28 Σίτα κουφωμάτων μ
2
 60 

08.29 Γκαραζόπορτα μεταλλική, χωρίς μηχανισμό μ
2
 200 

08.30 Γκαραζόπορτα βιομηχανική με θερμομόνωση, χωρίς μηχανισμό μ
2
 250 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 

09.01 Ντουλάπες υπνοδωματίων κοινές μ
2
/όψης 220 

09.02 Ντουλάπες υπνοδωματίων (ξύλο τύπου ανιγκρέ) μ
2
/όψης 300 

09.03 Ντουλάπια κουζίνας κοινά μ.μ. 300 

09.04 Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία μ.μ. 500 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

10.01 Θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος μ
2
 40 

10.02 Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών  μ
2
 12 

10.03 Θερμομόνωση και υγρομόνωση στέγης μ
2
 15 

10.04 Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου μ
2
 15 

10.05 Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους μ
2
 12 

10.06 Κέλυφος με μόνωση 6-7 cm μ
2
 50 

10.07 Θερμομόνωση δαπέδου επί εδάφους μ
2
 10 

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

11.01 Κατώφλια με μάρμαρο τύπου Καβάλας (ποιότητα Β) μ.μ. 50 

11.02 
Επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ./μπαλκονιών με μάρμαρο 
τύπου Καβάλας (ποιότητα Β) 

μ.μ. 45 

11.03 Κατώφλια με μάρμαρο τύπου Βεροίας (ποιότητα Α) μ.μ. 90 
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11.04 
Επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ./μπαλκονιών με μάρμαρο 
τύπου Βεροίας (ποιότητα Α) 

μ.μ. 85 

11.05 
Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος με μάρμαρο τύπου Καβάλας και 
σκαλομέρια (ποιότητα Β) 

μ.μ. 60 

11.06 
Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος με μάρμαρο τύπου Βεροίας και 
σκαλομέρια (ποιότητα Α) 

μ.μ. 120 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

12.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός μ.μ. 120 

12.02 Ξύλινη επένδυση βαθμίδας από σουηδικό ξύλο μ.μ 60 

12.03 Κατασκευή σιδερένιας βαθμίδας με κάγκελο τεμ. 1750 

12.04 Κατασκευή ξύλινης βαθμίδας (ξύλο σουηδίας) με κάγκελο τεμ. 3500 

12.05 Κατασκευή ξύλινης βαθμίδας (ξύλο δρυς) με κάγκελο τεμ. 4500 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 13.01 Bιτρίνες αλουμινίου μ
2
 350 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

14.01 Ψευδοροφή από επίπεδες γυψοσανίδες μ
2
 30 

14.02 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό μ
2
 25 

14.03 Επένδυση οροφής με ξύλινες λεπτοσανίδες μ
2
 70 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

15.01 
Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεματος 
και λούκια (δεν περιλαμβάνει θερμομόνωση-υγρομόνωση) 

μ
2
 80 

15.02 
Ξύλινη εμφανής στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια και λούκια (δεν 
περιλαμβάνει θερμομόνωση-υγρομόνωση) 

μ
2
 110 

15.03 Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα μ
2
 60 

15.04 Πάνελ στέγης μ
2
 40 

15.05 Επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά/δετά μ
2
 35 

ΣΤΗΘΑΙΑ 

16.01 Στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μ.μ. 50 

16.02 Στηθαίο από δρομική πλινθοδομή μ.μ. 20 

16.03 Στηθαίο από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 65 

16.04 Στηθαίο από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 120 

16.05 Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο μ.μ. 110 

16.06 Στηθαίο από κιγκλίδωμα inox μ.μ. 160 

16.07 Στηθαίο γυάλινο μ.μ. 100 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

17.01 Υδροχρωματισμοί απλοί μ
2
 8 

17.02 Πλαστικά επί τοίχου μ
2
 14 

17.03 Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου μ
2
 16 

17.04 Τσιμεντοχρώματα μ
2
 12 

17.05 Ντουκοχρώματα μ
2
 15 

17.06 Ριπολίνες σατινέ (ξύλινων κουφωμάτων) μ
2
 30 

17.07 Βερνικοχρωματισμός ξύλινων/σιδηρών επιφανειών μ
2
 30 

17.08 Βερνικοχρωματισμός πέτρας μ2 10 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

18.01 Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) αποκ 2000 

18.02 Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακό) αποκ 4000 

18.03 Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία μ
2
 80 

18.04 Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία ιρόκο μ
2
 120 

18.05 Πέργκολα από μεταλλική κατασκευή μ
2
 70 

18.06 Πέργκολα αλουμινίου μ
2
 150 

18.07 Πέργκολα αλουμινίου (ηλ. βαφή απομίμησης ξύλου) μ
2
 200 

18.08 Κλειδαριές και πόμολα τεμ. 30 

18.09 Γύψινα κορδόνια μ.μ. 6 
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18.10 Θεμελιακή γείωση 

ανά 
κατοικία 
εμβαδού 
60-80 μ2 

600 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

19.01 
Πλήρες σετ λουτρού (νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, μπανιέρα, 
μπαταρίες) 

αποκ 900 

19.02 Πλήρες σετ WC (νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, ντουζιέρα, μπαταρίες) αποκ 700 

19.03 Σετ WC καταστήματος (νιπτήρας, μπαταρία, λεκάνη, καζανάκι) αποκ 500 

19.04 
Πλήρες σετ λουτρού AMEA (νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, ντουζιέρα, 
μπαταρίες, χειρολαβές, κλπ) 

αποκ 1300 

19.05 Νεροχύτης και μπαταρία κουζίνας αποκ 300 

19.06 Μπαταρία με φωτοκύτταρο αποκ 350 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

20.01 
Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας-λουτρού-wc. κατοικίας ή 
καταστήματος (σωληνώσεις και συνδέσεις) 

μ
2
 30 

20.02 
Ύδρευση-αποχέτευση βιοτεχνικού κτιρίου (σωληνώσεις και 
συνδέσεις) 

μ
2
 20 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

21.01 Κεντρική θέρμανση (εργασία, σωληνώσεις) μ
2
/κατ 25 

21.02 Ενδοδαπέδια θέρμανση (εργασία, σωληνώσεις) μ2/κατ 100 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 

22.01 Ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας/καταστήματος (σωληνώσεις) μ
2
/κατ 35 

22.02 
Ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας/καταστήματος (καλωδιώσεις, 
ρευματολήπτες) 

μ
2
/κατ 35 

22.03 
Ηλεκτρική εγκατάσταση βιοτεχνικού κτιρίου (σωληνώσεις και 
καλωδιώσεις) 

μ
2
/κατ 50 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

23.01 
Μεταλλικός σκελετός κτιρίου με φέρων οργανισμό από μεταλλικές 
διατομές και τεγίδες-μηκίδες 

κιλ. 4 

23.02 Πάνελ με μόνωση μ
2
 45 

23.03 Πάνελ υγειονομικό μ
2
 50 
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9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.4.3 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Π.Χ. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Κ.ΛΠ.). (ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) 

 

Για την υλοποίηση αναπλάσεων στην συγκεκριμένη υποδράση ο Υποψήφιος Δικαιούχος θα πρέπει να 

παρέχει τεκμηρίωση για την πρόβλεψη της προτεινόμενης πράξης σε έν πλαίσιο συνολικής θεώρησης 

αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του οικισμού στον οποίο προβλέπεται η παρέμβαση. 

 

Αφορά το Κριτήριο Επιλεξιμότητας 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" 

 

Συμπληρώνεται και συνοδεύει την Αίτηση Ενίσχυσης αποτελώντας κριτήριο Επιλεξιμότητας της Πράξης 

και απαραίτητο δικαιολογητικό. Τα συμπληρωμένα αρχεία είναι υποχρεωτικά, και συνοδεύουν τον 

Φυσικό Φάκελο στις ημερομηνίες και προθεσμίες που θέτει η πρόσκληση. 
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10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν. 4412/2016, ΑΡΘΡΟ 45) 

 

Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος 

Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 44 -5 του N.4412/2016 (Α’ 147)), που να περιλαμβάνει 

τα αναγκαία στοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου εξειδικέυεται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 

πρόσκλησης. 

Σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την 

αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του 

έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που 

περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 

 

1. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ν.4412/2016, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. 

 

2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ν.4412/2016), Ή 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ "ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" 

 

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 

ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ. 
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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 

Για την εξειδίκευση του κριτηρίου Επιλεξιμότητας ΑΟ2.118 «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

άτομα με αναπηρία» για τις πράξεις που αφορά σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επισυνάπτεται 

ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 με όλες τις σχετικές προβλέψεις αναλόγως πάντα τη φύση και το 

είδος του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Όλες οι απαιτούμενες προβλέψεις θα πρέπει να πληρούνται ή να προβλέπεται να πληρωθούν με την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση ένταξής του, όπως αυτό θα προκύπτει από την 

αίτηση στήριξης, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να συνάγεται η τεκμηρίωση του εν 

λόγω κριτηρίου και η αποφυγή μη κάλυψης αυτού με κίνδυνο την απόρριψη του υποψήφιου 

δικαιούχου. 

 

Κατά περίπτωση επενδυτικού σχεδίου-πρότασης εξετάζεται και η εθνική νομοθεσία όπου εφαρμόζει. 

 

Παρατίθεται συνημμένο αρχείο για την Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας 

στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνεται υπόψη για την τεκμηρίωση της προτεινόμενης πράξης. 
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12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Πεδίο 2.3.7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. 

 

Μια εκ των πλέον βασικών προϋποθέσεων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Δημοσίου 

Ενδιαφέροντος είναι η αναγνώριση της ύπαρξης ή όχι Κρατικής Ενίσχυσης. 

Η έννοια των κρατικών ενισχύσεων στην τρέχουσα περίοδο εξετάζεται εμφατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την διαμόρφωση κοινών όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Στην παρούσα πρόσκληση 

καλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι να τεκμηριώσουν ότι με την χρηματοδότηση της πράξης τους δεν 

παρέχεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με δημόσια χρηματοδότηση. Η πρόσκληση έχει σχεδιασθεί 

βασιζόμενη σε κανονισμούς οι οποίοι επιτρέπουν χρηματοδότηση πράξεων υπό όρους ότι δεν 

παρέχεται εκτός κανονισμών χρηματοδότηση. 

 

Εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες που 

διασφαλίζουν εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί 

κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνεται υπόψη ο συνημμένος σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 

αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη. 

 

Η ΟΤΔ-ΕΤΑΛ Α.Ε. κατά την αξιολόγηση συμπληρώνει σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο 

υποψήφιος στο παρόν πεδίο αλλά και συνολικά στην Αίτηση Ενίσχυσης ως φύλλο ελέγχου και το 

συνημμένο αρχείο για την ύπαρξη ή μη ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό η συμπλήρωση του συνημμένου αρχείου ειδικότερα για έργα 

πολιτισμού: "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" 

 

Το αρχείο αυτό το συμπληρώνουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι και συμπληρωμένο συνοδεύει την Αίτηση 

Ενίσχυσης αποτελώντας κριτήριο Επιλεξιμότητας της Πράξης και απαραίτητο δικαιολογητικό. Τα 

συμπληρωμένα αρχεία είναι υποχρεωτικά και συνοδεύουν τον Φυσικό Φάκελο στις ημερομηνίες και 

προθεσμίες που θέτει η πρόσκληση.  
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13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΠΕΔΙΟ 2.3.6, ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΈΓΓΡΑΦΟ οδηγιών και το ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(Χρηματοοικονομική Ανάλυση Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων") έχουν ως στόχο την παροχή οδηγιών 

προς τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους προκειμένου να υπολογίσουν τα δυνητικά καθαρά 

έσοδα των πράξεων που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους και ενδεχομένως και 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.  

 

Αφορά σε όλες τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα ανεξαρτήτως του Ταμείου από το οποίο 

συγχρηματοδοτούνται, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους  
 

ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΔΙΟ ΟΤΙ Η ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ 

ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΕΣΟΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 

ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

(ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ XLS, ΠΡΟΣΟΧΗ-ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ) 

 

 

 

 

 


