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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Πθνπφο ηνπ παξφληνο Νδεγνχ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ, θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν (αμηνιφγεζε) ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη ε επηινγή απφ ηελ ΝΡΓ ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο (CLLD / LEADER) γηα ηελ 

πεξηνρή ΠΑΡΝΑΟΤ - ΟΙΣΗ γηα ηηο αθφινπζεο Γξάζεηο θαη πνδξάζεηο:  

 

Γξάζε 19.2.4: Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

 19.2.4.1 Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο 

νηθηζκνχ, θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα. 

 19.2.4.2 Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά: παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ι.π.). 

 19.2.4.3 Πηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη, πξνβνιή-πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, θ.ι.π.). 

 19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 19.2.4.5 Πηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε 

δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ 

αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ – κχινη, 

γεθχξηα, θ.ι.π.). 

Γξάζε 19.2.6: Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκόηεηαο δαζώλ 

 19.2.6.1 Ξξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα. 
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2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ 

Ρα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο πξάμεσλ ησλ δξάζεσλ 19.2.4 θαη 19.2.6 ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο (CLLD / 

LEADER) γηα ηελ πεξηνρή Ξαξλαζζνχ – Νίηεο, έρνπλ ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζην Ρνπηθφ Ξξφγξακκα, ζην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020 θαη ζηελ πξφζθιεζε. Πην πιαίζην απηφ, γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο  

 19.2.4: «Βαζηθέο πεξεζίεο & Αλάπιαζε Σσξηψλ ζε Αγξνηηθέο Ξεξηνρέο»  

 19.2.6 : «Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκφηεηαο δαζψλ», 

εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Κσδηθόο 

Κξηηεξίνπ 
Δμεηδίθεπζε 

1 
Δκπξόζεζκε ππνβνιή 

αίηεζεο ζηήξημεο 
19.2Γ_128 

Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη 
απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο θαη ηνπ 
επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΝΡΓ, ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

2 
Δπηιεμηκόηεηα 

πξνηεηλόκελεο πξάμεο 

19.2Γ_111 
Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 
ην αληίζηνηρν εθαξκνζηέν ελσζηαθφ δίθαην θαη ην 
ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο εζληθφ δίθαην. 

19.2Γ_112 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε 
θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ επηιεγκέλσλ 
ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο. 

19.2Γ_113 
Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα είλαη ζε ζπλάθεηα 
κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΑ 
2014-2020 ζρεηηθά κε ην CLLD/Leader. 

19.2Γ_115 

Γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο  
ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί Φάθεινο Γεκφζηαο 
Πχκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ 
Λ.4412/2016). 

19.2Γ_116 
Λα επαιεζεχεηαη ην εχινγν θφζηνο ησλ 
ππνβιεζεηζψλ δαπαλψλ (εθηφο ησλ έξγσλ πνπ 
πινπνηνχληαη κε ηηκνιφγην δεκνζίσλ έξγσλ). 

19.2Γ_117 
Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 
ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

19.2Γ_118 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα πξναζπίδεη ηελ 
ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη λα 
απνηξέπεη θάζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχιινπ, ηεο 
θπιήο  ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο. 

19.2Γ_119 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε έρεη 
ρξεκαηνδνηεζεί ή/θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιια 
εζληθά ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, 
γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. 

19.2Γ_124 
Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά 
νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ αληηθείκελν. 

19.2Γ_125 
Πηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή 
ζηνηρεία. 

19.2Γ_130 
Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη ζχκθσλε 
κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ππνδξάζεο. 

19.2Γ_131 
Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε πινπνηείηαη εληφο ηεο 
πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζφκελεο 
ππνδξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Α/Α Πεξηγξαθή 
Κσδηθόο 

Κξηηεξίνπ 
Δμεηδίθεπζε 

19.2Γ_132 

Ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο 
πξφηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη 
ζην ΞΑΑ. Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο 
πξάμεο θαη επηιέμηκνο πξνυπ. 600.000 ζε πεξίπη. κε 
άπισλ πξαμεσλ, θαη 50.000 ζε πεξίπησζε άπισλ  

19.2Γ_133 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε δελ έρεη εληαρζεί  / νξηζηηθά 
ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ 
αληηθείκελν  

19.2Γ_139 
Δμεηάδεηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 
ηνπ ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014, εθφζνλ εθαξκφδεηαη  

ΑΝ2.113_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο 
πξνηεηλφκελεο πξάμεο δελ έρεη πεξαησζεί κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο  
(ζχκθσλα κε ηνλ Θαλ. 1303/2013, άξζξν 65, 
παξ.6) 

ΑΝ2.114_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξάμε δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα πνπ 
έπαπζε ή κεηεγθαηαζηάζεθε (ζχκθσλα κε ηνλ Θαλ. 
1303/2013, άξζξν 71)  

ΑΝ2.115_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο 
πξνηεηλφκελεο πξάμεο είλαη εληφο ησλ νξίσλ, πνπ 
ηίζεληαη ζηελ πξφζθιεζε γηα θάζε ππνδξάζε. 

ΑΝ2.118_Δπηιεμ.κ
φηεηα Ξξάμεο 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε εμαζθαιίδεη 
ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ΑΝ2.119_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
πξάμεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

ΑΝ2.120_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζέβεηαη ηηο 
αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο  

ΑΝ2.121_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
θαλφλσλ σο πξνο ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο  

ΑΝ2.122_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε βησζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
αμηνπνίεζε ηεο πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη). 

ΑΝ2.123_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ 
λα ζπκβάιιεη κε ίδηνπο πφξνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο 
πξάμεο.  

  
ΑΝ2.124_Δπηιεμ. 
Ξξάμεο_19.2Γ 

Δμεηάδνληαη ινηπνί φξνη επηιεμηκφηεηαο, εθφζνλ 
νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε 

3 

 

19.2Γ_120 
Δμεηάδεηαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ππεχζπλνπ θνξέα γηα 
ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε φπνπ απαηηείηαη. 

19.2Γ_126 

Δμεηάδεηαη αλ ζηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ ή 
Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε 
έξγσλ. 

Δπηιεμηκόηεηα δπλεηηθνύ 
δηθαηνύρνπ θαη αξκνδηόηεηα 

εθηέιεζεο πξνηεηλόκελεο 
πξάμεο 

19.2Γ_127 

Δμεηάδεηαη αλ ν ππνςήθηνο είλαη(ή θαη  ήηαλ  θαηά  
ηελ 1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), κέινο ηνπ 
πεξεζηαθνχ Ξπξήλα ηεο ΝΡΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα 
πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ. 

19.2Γ_134 
Δμεηάδεηαη αλ ε κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη 
ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Α, φπσο ηζρχεη 
θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

19.2Γ_138 
Δμεηάδεηαη ε κε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξάμεο. 
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Α/Α Πεξηγξαθή 
Κσδηθόο 

Κξηηεξίνπ 
Δμεηδίθεπζε 

 

19.2Γ_141 
Γηα Λνκηθά πξφζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, 

εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο 

19.2Γ_142 
Ρερληθή επάξθεηα Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ 
πινπνηνχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ΑΝ3.111_Δπηι. 
Γηθαηνχρνπ_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ 
πξφηαζε εκπίπηεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 
πξφζθιεζεο. 

ΑΝ3.112_Δπηι. 
Γηθαηνχρνπ_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε 
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

4 
Ωξηκόηεηα πξνηεηλόκελεο 

πξάμεο 

19.2Γ_122 
Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ , 
ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο. 

19.2Γ_123 

Δμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο 
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή 
αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, φπνπ 
απαηηείηαη (αθνξά ζηελ ππνδξάζε 19.2.4.3). 

ΑΝ4.112_Υξηκφηεη
α_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε γε ή 
ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο 
εμεηάδεηαη αλ έρεη εθδνζεί απφθαζε θαζνξηζκνχ 
ηηκψλ κνλάδαο απφ ην δηθαζηήξην. 

5 Πιεξόηεηα πξόηαζεο 

19.2Γ_121 
Δμεηάδεηαη αλ ε πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ 
αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην ππφδεηγκα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

19.2Γ_129 
Δμεηάδεηαη αλ ε αίηεζε ζηήξημεο έρεη ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 

ΑΝ5.111_Ξιεξφηε
ηα_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο (αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηππνπνηεκέλα έληππα θαη 
έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή 
πξφζθιεζε θαη ζηνλ Νδεγφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ). 

ΑΝ5.112_Ξιεξφηε

ηα_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε απφθαζεο αξκνδίσλ νξγάλσλ 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

ΑΝ5.113_Ξιεξφηε
ηα_19.2Γ 

Δμεηάδνληαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 
επαξθή πιεξφηεηα θαη σξηκφηεηα ηεο 
πξνηεηλφκελεο πξάμεο. 

 

6 

Η πξνηεηλόκελε πξάμε 
δύλαηαη λα πινπνηεζεί εληόο 
ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο 

πνπ νξίδεηαη ζηελ 
πξόζθιεζε 

ΑΝ6.111_Σξνλνδηά
γξακκα_19.2Γ 

Δμεηάδεηαη αλ ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο 
πξνηεηλφκελεο πξάμεο εκπίπηεη ζηελ νξηδφκελε ζηελ 
πξφζθιεζε πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο, θαζψο θαη αλ ε 
πξάμε δχλαηαη λα πινπνηεζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ 
απηήο. 

7 
Δκπξόζεζκε ππνβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθώλ/δηεπθξηλη
ζηηθώλ ζηνηρείσλ 

ΑΝ7.111_Ππκπι. 
ζηνηρεία_19.2.Γ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δεηήζεθε ε ππνβνιή απφ ην 
δπλεηηθφ δηθαηνχρν ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 
δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη αλ απηά 
ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:  
 

Η αίηεζε ζηήξημεο ζα πξέπεη λα πιεξνί όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, εθηόο απηώλ πνπ δε δύλαηαη λα 
εθαξκνζηνύλ (δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηεηλόκελε πξάμε), δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη. 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ επηιεμηκφηεηαο, δχλαηαη λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ή δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία απφ 
ην δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο.  
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3. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΔΩΝ 

Πην πιαίζην ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πξάμεσλ ησλ δξάζεσλ 19.2.4 θαη 19.2.6 ηνπ Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο CLLD/ LEADER γηα ηελ πεξηνρή Ξαξλαζζνχ - Νίηεο, εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Η εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.  

 Κξηηήξην (19.2Γ_128):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε αίηεζε ζηήξημεο (ηφζν ε ειεθηξνληθή ππνβνιή φζν θαη ε ππνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ 

ζηελ ΝΡΓ) ππνβιήζεθε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε αληίζηνηρα. 

 

2. Η επηιεμηκόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_111):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη ζχκθσλε κε ην αληίζηνηρν εθαξκνζηέν ελσζηαθό δίθαην θαη ην 

ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο εζληθό δίθαην. Δθφζνλ έρνπλ πξνεγεζεί ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο εμεηάδεηαη αλ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο έρεη ηεξήζεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ηνπο 

θαηά πεξίπησζε ηζρχνληεο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ζηαδίσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ ΠΓΔ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020. Γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ππνβάιινληαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην 

πιαίζην ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάιεςεο λνκηθήο δέζκεπζεο εληνπηζηεί παξαηππία, νξίδνληαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, 

πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_112):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη ζηνρεπκέλε θαη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ επηιεγκέλσλ ζεκαηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκβνιήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζηελ ηνπηθή 

ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη σο εμήο: «αμηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ πιενλεθηήκαηνο ηεο θπζηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο κνλαδηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ βηνηερληθνχ  

/νηθνηερληθνχ ππξήλα πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ αλάδεημε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο γεο ηνπ 

Ξαξλαζζνχ θαη ηεο Νίηεο» θαζψο θαη ζηηο παξαθάησ Θεκαηηθέο Θαηεπζχλζεηο αλά πνδξάζε: 

Τπνδξάζεηο Θεκαηηθή Καηεύζπλζε 

19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 Γηαθνξνπνίεζε θαη Δλδπλάκσζε ηεο Ρνπηθήο Νηθνλνκίαο 

19.2.4.1, 19.2.4.2 , 19.2.6.1 
19.2.6.2 

Δηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

 

 Κξηηήξην (19.2Γ_113):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΑ 2014-2020 ζρεηηθά κε ην CLLD/Leader. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε εκπίπηεη 

ζηελ παξαθάησ πξνηεξαηφηεηα θαη πεξηνρή εζηίαζεο ηνπ ΞΑΑ:  

 ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: 6 «Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

 ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΠΡΗΑΠΖΠ: 6Β «Ξξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο». 
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 Κξηηήξην (19.2Γ_115): 

Γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο εμεηάδεηαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ Φάθεινο 

Γεκόζηαο ύκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ Λ.4412/2016). Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη 

κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζπλεκκέλν «ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΑΣΗΠΡΥΛ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

ΦΑΘΔΙΝ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_116): 

Δμεηάδεηαη ην εύινγν θόζηνο ησλ ππνβιεζεηζψλ δαπαλώλ (εθηφο ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε 

ηηκνιφγην δεκνζίσλ έξγσλ). Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ξίλαθα Ρηκψλ 

Κνλάδνο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θηεξηαθψλ εξγαζηψλ, θαη ηηο Νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο γηα 

ηηο ινηπέο δαπάλεο.   

Ξξνζθνκίδνληαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν 

(αλά ηεκάρην) θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη ζε αμία ηα 1.000,00 €, απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο, 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κία (1). Νη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια 

πξντφληα. Δίλαη δπλαηφ λα γίλεη δεθηή κία πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί 

ν δηθαηνχρνο λα ηεθκεξηψλεη θαη ε ΝΡΓ λα απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα ή ηελ πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν πξντφλ. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_117):  

Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζέβεηαη ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, 

εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο αξηζκ. 152950/23-10-2015 ΘΑ γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο Πηξαηεγηθήο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζην πιαίζην ηεο ηππνπνηεκέλεο 

αίηεζεο ζηήξημεο, πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αλσηέξσ ΘΑ, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_118):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε πξνάγεη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη 

απνηξέπεη θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ην θπζηθφ 

αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_119):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ή/θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιια εζληθά ή/θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε 

βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_124):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν. Δμεηάδεηαη ν 

νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πξάμεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο.  

 Κξηηήξην (19.2Γ_125): Δμεηάδεηαη εάλ ζηελ πξφηαζε δε δειώλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή 

ζηνηρεία. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 
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 Κξηηήξην (19.2Γ_130):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο πνδξάζεο. Ρν θξηηήξην εμεηάδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πνδξάζε ηνπ Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο.  

 Κξηηήξην (19.2Γ_131):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζφκελεο πνδξάζεο 

ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν 

νξζνθσηνράξηεο ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_132):  

Δμεηάδεηαη ην φξην ηνπ αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πε θάζε πεξίπησζε ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δελ 

ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 600.000,00€ θαη ζε πεξίπησζε κε άπισλ ελεξγεηψλ ηηο 50.000,00€. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_133):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_139):  

Δμεηάδεηαη εάλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014. Δθφζνλ ε πξάμε ελέρεη 

ζηνηρεία Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, εμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ην Θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

Δάλ ην έξγν παξάγεη έζνδα θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο Ιίζηαο Διέγρνπ Ύπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο 

πξνθχπηεη φηη ην έξγν απνηειεί Θξαηηθή Δλίζρπζε, ζπκπιεξψλεηαη ν Ξίλαθαο «ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΘΑΟΥΛ 

ΔΠΝΓΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ» (Ππλεκκέλν) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην αθξηβέο πνζνζηφ ελίζρπζεο. Πεκεηψλεηαη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη πνζνζηφ ελίζρπζεο κηθξφηεξν ηνπ 100%, ζα ππνβιεζνχλ δηθαηνινγεηηθά 

απφδεημεο ίδηαο ζπκκεηνρήο είηε κε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν.  

 Κξηηήξην (Α02.113_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη εάλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο δελ έρεη πεξαησζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζχκθσλα κε ηνλ Θαλ. 1303/2013, άξζξν 65, παξ. 6. Ζ 

εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (Α02.114_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (Α02.115_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη εάλ ν αηηνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο είλαη εληόο ησλ νξίσλ, 

πνπ ηίζεληαη  ζηελ πξφζθιεζε γηα θάζε πνδξάζε.   

 Κξηηήξην (Α02.118_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ): Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε 

πξάμε ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Γηα ην θξηηήξην, ε 
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ζεηηθή απάληεζε θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ζηελ πξάμε πξνβιέπνληαη φιεο νη απαηηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηα ΑκεΑ, β) Γελ 

πξνβιέπνληαη απαηηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ΑκεΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε 

ηεο πξάμεο. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθά ζηνηρεία/πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο, ελψ 

παξάιιεια ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν,  ζην πιαίζην ηεο ηππνπνηεκέλεο αίηεζεο ζηήξημεο, 

έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία κία πξάμε έρεη ήδε ζπκβαζηνπνηεζεί θαη δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα ηα ΑΚΔΑ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ 

ηε θχζε ηεο πξάμεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε 

δέζκεπζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ φηη ζα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο πξνζαξκνγήο γηα εμαζθάιηζε 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑΚΔΑ κε δηθά ηνπ έμνδα. 

Ιακβάλεηαη ππφςε ν ζρεηηθφο Νδεγφο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020: «Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία». 

 Κξηηήξην (Α02.119_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ηνπο θαλόλεο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ησλ 

θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, εθφζνλ ε πξάμε ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Δάλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή 

ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη νη ελέξγεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζπκβηβάζηκν ηεο ελίζρπζεο 

κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ιακβάλεηαη ππφςε ν ζρεηηθφο Νδεγφο ηνπ ΔΠΞΑ 

2014-2020 γηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ χπαξμεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ πξάμε. 

 Κξηηήξην (Α02.120_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζέβεηαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο 

φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 152950/23-10-2015 ΘΑ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

Πηξαηεγηθήο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζην πιαίζην ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο ηππνπνηεκέλεο αίηεζεο ζηήξημεο, πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αλσηέξσ ΘΑ.  

Πεκεηψλεηαη φηη ε Έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε (αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ έξγνπ), ζα ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (Α02.121_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δθφζνλ έρνπλ πξνεγεζεί ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζρεηηθέο ελέξγεηεο εμεηάδεηαη αλ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο έρεη 

ηεξήζεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ηνπο (θαηά πεξίπησζε) ηζρχνληεο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ζηαδίσλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ ΠΓΔ ηνπ ΞΑΑ 2014-2020.  

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ππνβάιινληαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηα δηθαηνινγεηηθά ζην πιαίζην ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάιεςεο λνκηθήο δέζκεπζεο εληνπηζηνχλ ειιείςεηο, ζα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

Ππκπιήξσζε ζρεηηθνχ πεδίνπ ζην Ξαξάξηεκα ηεο Αίηεζεο Πηήξημεο "Κεζνδνινγία πινπνίεζεο". 

 Κξηηήξην (Α02.122_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη ε βησζηκόηεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη). Ν 

δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζα πξέπεη, ζην πιαίζην ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 
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παξαδνηέα ηεο πξάμεο ζα αμηνπνηεζνχλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε πξάμεο ππνδνκψλ, φπνπ απαηηείηαη ζπληήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ 

θνξέσλ/δνκψλ/κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη λα ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία/ηεθκήξηα (π.ρ. Θαλνληζηηθφ 

πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο) ή λα πξνβιέπεη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία). Πεκεηψλεηαη 

φηη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο. 

 Κξηηήξην (Α02.123_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ λα ζπκβάιιεη κε ίδηνπο πόξνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Ρν θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ίδησλ 

πφξσλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ππνβάιιεηαη απφθαζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο, φπνπ απαηηείηαη. 

Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε φηη αθνξά ηε πξάμε, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα ηεθκεξηψλεηαη, 

είηε κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ  νη πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ άξζξνπ 14  ηνπ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο 

Δπηηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν δηθαηνχρνο νθείιεη θαηά ηελ αίηεζε λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη ηελ ηδία 

ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο είηε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε 

κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ν νπνίνο δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο. 

 Κξηηήξην (Α02.124_Δπηιεμ. Πξάμεο_19.2Γ):  

Δμεηάδνληαη ινηπνί φξνη επηιεμηκφηεηαο, εθφζνλ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηα έξγα πνπ 

εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη νξηζηηθέο κειέηεο θαη ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, δελ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο, ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο 

εμακήλνπ απφ ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνηεηλφκελεο πξάμεο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε αλαθαιείηαη ε 

απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Γηα ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή αλάδεημεο ηνπ 

νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο εμεηδηθεχεηαη ζηα ζπλεκκέλα ηεο πξφζθιεζε. Θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά δίθηπα (χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, θ.ι.π.). 

 

3. Δπηιεμηκόηεηα δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ θαη αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο 

 Κξηηήξην (19.2Γ_120):  

Δμεηάδεηαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ππεύζπλνπ θνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε φπνπ απαηηείηαη. Ν 

έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, θαηαζηαηηθφ ηνπ 

θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θιπ πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_126):  

Δμεηάδεηαη εάλ ζηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο 

θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
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πινπνίεζε έξγσλ. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_127):  

Δμεηάδεηαη εάλ  ππνςήθηνο  είλαη  (ή   θαη   ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), κέινο ηνπ 

πεξεζηαθνχ Ξπξήλα ηεο ΝΡΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΝΡΓ. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ 

γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε 

ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_134):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Α, φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

θξηηήξην Α03.111_Δπηιεμ. Γηθαηνχρνπ_19.2Γ. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_138):  

Δμεηάδεηαη ε κε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Ζ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ 

γίλεηαη κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε 

ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_141):  

Δμεηάδεηαη φηη γηα ηνλ θνξέα (Λνκηθά πξφζσπα) δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_142):  

Πηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, εμεηάδεηαη αλ ε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηερληθήο επάξθεηαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, 

ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ή κειέηεο ή αλ αθνινπζνχληαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 44 ηνπ N.4412/2016 (Α’ 147). 

 Κξηηήξην (Α03.111_Δπηιεμ. Γηθαηνύρνπ_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε εκπίπηεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηεο πξόζθιεζεο. 

Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πξφηαζεο είλαη ΝΡΑ Α & Β βαζκνχ ή/θαη θνξέαο ηνπο, Φνξέαο Γεκφζηνπ 

Ρνκέα ή/θαη Λνκηθφ Ξξφζσπν κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, ή/θαη ε ΝΡΓ ή 

κέινο απηήο. 

 Κξηηήξην (Α03.112_Δπηιεμ. Γηθαηνύρνπ_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ν 

έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, θαηαζηαηηθφ θνξέα πξφηαζεο, 

θ.ι.π. πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

 

4. Ωξηκόηεηα πξνηεηλόκελεο πξάμεο 

 Κξηηήξην (19.2Γ_122):  

Δμεηάδεηαη εάλ απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο. Ρν αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν βαξψλ (πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο ή ππνζήθε) θαη λα κελ εθθξεκνχλ δηεθδηθήζεηο ηξίησλ επ΄απηνχ (πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ θαη κε 

δηεθδηθήζεσλ αληίζηνηρα). Θαη’εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ 

βαξψλ φηαλ: 
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1. ε επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ή ήπηεο ελέξγεηεο πνπ δελ ζπλδένληαη κφληκα 

θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην, 

2. ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε κεηά απφ 

θπζηθή θαηαζηξνθή, 

3. ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο. 

Πε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο απαηηνχληαη απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ, ή καθξνρξφληα κίζζσζε/παξαρψξεζε ή πξνζχκθσλν ηνπιάρηζηνλ γηα 15 έηε απφ ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, επί ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

επελδχζεηο. Πε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ, ρσξίο επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη 

πινπνίεζεο  κηθξψλ βνεζεηηθψλ θηηζκάησλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, ηνπιάρηζηνλ ελληά (9) έηε απφ ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_123):  

Δμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή αλάδεημεο 

ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, φπσο εμεηδηθεχεηαη  ζηελ Ξξφζθιεζε (αθνξά ηα έξγα αλάπιαζεο ρψξσλ 

εληφο νηθηζκψλ ηεο πνδξάζεο 19.2.4.3). Θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά δίθηπα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ι.π.). 

 Κξηηήξην (Α04.112_Ωξηκόηεηα_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη εάλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο έρεη εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε γε ή ζε πεξίπησζε πνπ 

απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο αλ έρεη εθδνζεί απφθαζε θαζνξηζκνχ ηηκψλ κνλάδαο απφ ην δηθαζηήξην. 

 

5. Πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο 

 Κξηηήξην (19.2Γ_121):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην ππφδεηγκα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

 Κξηηήξην (19.2Γ_129):  

Δμεηάδεηαη εάλ ε αίηεζε ζηήξημεο θαη ην παξάξηεκα απηήο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 

 Κξηηήξην (Α05.111_Πιεξόηεηα_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. Δηδηθφηεξα  εμεηάδεηαη εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα 

ηππνπνηεκέλα έληππα θαη εάλ έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ππνρξεσηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, θαηάιιεια 

ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη ζηνλ Νδεγφ 

Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ.   

 Κξηηήξην (Α05.112_Πιεξόηεηα_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ ή θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία, γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο (π.ρ. απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, θ.ι.π.). 
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 Κξηηήξην (Α05.113_Πιεξόηεηα_19.2Γ):  

Δμεηάδνληαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επαξθή πιεξφηεηα θαη σξηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο. 

Δηδηθφηεξα ειέγρεηαη ε επαξθήο ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ Γ1, Γ2 θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε ησλ ινηπψλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

6. Η πξνηεηλόκελε πξάμε δύλαηαη λα πινπνηεζεί εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο πνπ νξίδεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε  

 Κξηηήξην (Α06.111_Υξνλνδηάγξακκα_19.2Γ):  

Δμεηάδεηαη αλ ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο  πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ 

επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 θαη ηεο ηπρφλ εηδηθφηεξεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Δπίζεο, εμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε δχλαηαη λα πινπνηεζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ρν θξηηήξην 

εμεηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην θπζηθφ αληηθείκελν, ηε κέζνδν πινπνίεζεο (απηεπηζηαζία, αλάζεζε, 

θ.ι.π.), ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο (π.ρ. αξραηνινγηθά 

επξήκαηα ή πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, φπσο θήξπμε απαιινηξηψζεσλ), ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηεο πξάμεο, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπλαθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη άιια δηαζέζηκα εξγαιεία. 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο  πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζηήξημεο. 

 

7. Δκπξόζεζκε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ/δηεπθξηληζηηθώλ ζηνηρείσλ  

 Κξηηήξην (Α07.111_πκπι. ζηνηρεία_19.2Γ):  

Πηελ πεξίπησζε πνπ δεηήζεθε ε ππνβνιή απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ 

ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη αλ απηά ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Πεκεηψλεηαη φηη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη απηά ηα νπνία, ελψ πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε, δελ ππνβιήζεθαλ ιφγσ 

παξάιεηςεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη εθδφζεθαλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. Νη 

δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 
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Τπνδξάζε 19.2.4.1  
ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο  

ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα 
 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππν-δξάζεο 
ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ύδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία 
εληόο νηθηζκνύ, θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα. 

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.4.1 

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 20 ζεκείν β) θαλ. (ΔΔ) 1305/2013 
Πεκείν 8.2.6 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη:  
α) ζηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο ζε ζέκαηα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο εληφο νηθηζκνχ  

β)ζηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα  
Νη ππνδνκέο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο εληφο νηθηζκνχ, πέξαλ ηνπ φηη πξέπεη λα είλαη  κηθξήο θιίκαθαο, ζα 
πξέπεη επίζεο λα πξνθχπηεη θαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο. 
Νη ππνδνκέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

● Βειηηψζεηο ηνπ θειχθνπο ησλ θηηξίσλ (κφλσζε, θιείζηκν ραξακάδσλ, θιπ).  
● Αλαβάζκηζε Ππζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ Θέξκαλζεο - Τχμεο.  
● Δγθαηάζηαζε Ζιηαθψλ Ππζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή Εεζηνχ Λεξνχ Σξήζεο. Αληηθαηάζηαζε Θαπζίκνπ 

(Φπζηθφ Αέξην ή γξαέξην).  
● Αλαβάζκηζε Ππζηήκαηνο Φσηηζκνχ (Αλαζρεδηαζκφο, Δγθαηάζηαζε Ιακπηήξσλ Νηθνλνκηθνχ Ρχπνπ, 

Αλαβάζκηζε Φσηηζηηθψλ Πσκάησλ, θιπ).  
● Δγθαηάζηαζε επί κέξνπο απηνκαηηζκψλ ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ θαη Θεληξηθψλ Ππζηεκάησλ 

Διέγρνπ (BMS)   
● Δθαξκνγή Νξγαλσηηθψλ Ξξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο. 

δειαδή ελεξγεηψλ  πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ. 
Ζ ππνδξάζε είλαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη σο πξνο ην α) βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ νηθηζκψλ, σο πξνο ην β) 
πνιιά δεκφζηα θηίξηα (θπξίσο ηα παιηά θηίξηα) αληηκεησπίδνπλ πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη ειιείςεσλ ζε φηη αθνξά ην 
θέιπθνο ησλ θηεξίσλ αιιά θαη ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ, (ειιηπήο ζεξκνκφλσζε, παιαηφηεηα 

εμνπιηζκνχ, αλππαξμία πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θ.α.). Κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ρακεινχ θαη κέζνπ 
θφζηνπο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
20% ηνπιάρηζηνλ. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Δηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν  

ππν-κέηξνπ 

Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
380.000,00 8,41% 7,11% 

Γεκόζηα Γαπάλε  380.000,00 12,18% 9,62% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή   0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο. 

Γηθαηνύρνη 

ΝΡΑ, Γεκφζηνη Φνξείο. 
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Τπνδξάζε 19.2.4.2 

ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό 
πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ 

 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππν-δξάζεο 
ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ 
ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ 
(π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ι.π.)  

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.4.2  

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 20 ζεκείν δ) θαλ. (ΔΔ) 1305/2013, 
Πεκείν 8.2.6 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη αλαγθαίεο βειηηψζεηο ή επεθηάζεηο παηδηθψλ ζηαζκψλ, αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ρψξσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ζ ππνδξάζε αλαθέξεηαη ζε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο, έξγα πνπ 
ζα βνεζήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο βειηηψλνληαο ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 
ηνπο. Ρα έξγα απηά ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ αιιά θαη ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ 
εθφζνλ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ θάπνηα πνηνηηθά standards θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ ππνδξάζε ζα πινπνηεζεί ζε πεξηνρέο 
φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή αλάγθε θαη πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ θαιχπηεηαη, ηηο ππάξρνπζεο 
ζρεηηθέο ππνδνκέο ζε θνληηλή απφζηαζε, θ.ι.π.  
Πηφρνο ηεο ππνδξάζεο είλαη: ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο.  

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Eηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
200.000,00 4,43% 3,74% 

Γεκόζηα Γαπάλε  200.000,00 6,41% 5,06% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή εθαξκνγήο. 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη ΝΡΑ,  Γεκφζηνη Φνξείο, Ππιινγηθνί Φνξείο νη νπνίνη βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο κπνξνχλ λα 
πινπνηήζνπλ ηε δξάζε. 
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Τπνδξάζε 19.2.4.3  

ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο,  
αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 

 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππν-δξάζεο 

ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 
αλαςπρήο, αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 
κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή πξνώζεζε 
πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, θ.ι.π.) 

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.4.3 

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 20 ζεκείν δ) θαλ. (ΔΔ) 1305/2013, 
Πεκείν 8.2.6 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη ζηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, 
ζε ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο. 
Πηφρνο ηεο ππνδξάζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο 
ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο ζηελ πεξηνρή, ε αλάδεημε ησλ αμηνζέαηψλ ηεο, ε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, ε ελεκέξσζε ησλ 
επηζθεπηψλ γηα ηνπο πφξνπο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο.  
Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ελέξγεηεο φπσο: 

● πιαθνζηξψζεηο-πεδνδξνκήζεηο 
● αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πιαηεηψλ, πεξηβάιινληνο ρψξνπ  

Νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλνιηθέο κειέηεο ησλ ΝΡΑ γηα ηελ αλάδεημε ησλ νηθηζκψλ.  
Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη επίζεο:  

● Ρνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 
● Ήπηεο παξεκβάζεηο γηα πεδνπνξηθέο, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, ζέζεηο αλαςπρήο, αλάδεημε ρψξσλ κε ζήκαλζε, 
● Γξάζεηο πξνψζεζεο - πξνβνιήο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο  

Πηελ πεξηνρή παξέκβαζεο έκθαζε ζα δνζεί ζε: 
● Ήπηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ (πεδνπνξηθέο, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, 

ζέζεηο αλαςπρήο, αλάδεημε ρψξσλ ζε θπζηθά ηνπία).  
● Γξάζεηο ζήκαλζεο ησλ δηαδξνκψλ (κε έκθαζε ζηελ ςεθηαθή ζήκαλζε), 
● Γξάζεηο αλάδεημεο ησλ αμηνζέαησλ ηεο πεξηνρήο κε ζήκαλζε,  

Νη πεδνπνξηθέο, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, ζέζεηο αλαςπρήο, αλάδεημε ρψξσλ – αμηνζεάησλ, ζα πινπνηεζνχλ βάζεη 

γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο θαη ζχλδεζήο ηνπο κε νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο (ζρεηηθή δξάζε πξνβιέπεηαη 
ζην 19.4). Νη ζεκάλζεηο δηαδξνκψλ πεδνπνξίαο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην λέν «ξπζκηζηηθφ» πιαίζην γηα ηα 
κνλνπάηηα (πνπ ζήκεξα είλαη ζε δηαβνχιεπζε) πνπ βάδεη θαλφλεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κνλνπαηηψλ θαη ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο, ηε ζήκαλζε θαη ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ. Νη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα 
αθνινπζνχλ εζληθέο ή επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Πηελ πξνβνιή πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο, ζηηο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλαδεηθλχεηαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη Δλδπλάκσζε ηεο Ρνπηθήο Νηθνλνκίαο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
138.000,00 3,06% 2,58% 

Γεκόζηα Γαπάλε  138.000,00 4,42% 3,49% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή εθαξκνγήο. 

Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη ΝΡΑ θαη θνξείο ηνπο,  Γεκφζηνη Φνξείο, Ππιινγηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 
αληίζηνηρσλ έξγσλ. 
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Τπνδξάζε 19.2.4.4  
Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππν-δξάζεο Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.4.4 

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 20 ζεκείν δ) θαλ. (ΔΔ) 1305/2013, 
Πεκείν 8.2.6 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη παξαζηάζεηο, θεζηηβάι, εθζέζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα ππνζηεξηρζνχλ εθδειψζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο αγξνηηθήο θαη 
γεληθφηεξα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Νη εθδειψζεηο ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο,  ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ή ηα ηνπηθά πξντφληα. Πηηο εθδειψζεηο, ζα πξέπεη λα 
ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί θνξείο, ηνπηθνί κνπζηθνί θιπ, λα πξνζθέξνληαη ηνπηθά πξντφληα, ηνπηθέο 
ζπληαγέο. 
Νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρψλ, 
ζηελ ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ, ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη Δλδπλάκσζε ηεο Ρνπηθήο Νηθνλνκίαο.  

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
80.000,00 1,77% 1,50% 

Γεκόζηα Γαπάλε  80.000,00 2,56% 2,03% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή εθαξκνγήο 

Γηθαηνύρνη 

Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ΝΡΑ, άιινη ηνπηθνί δεκφζηνη θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, 
Β) Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ή θαη θαζήθνληα. 
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Τπνδξάζε 19.2.4.5 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκό, κε ηε 
δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

 

Σίηινο Γξάζεο   Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υσξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππν-δξάζεο 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε 
πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ/ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, κνπζείσλ, 
πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ –κύινη, γεθύξηα, θ.ι.π.) 

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.4.5 

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 20 ζεκείν ζη) θαλ. (ΔΔ) 1305/2013, 
Πεκείν 8.2.6 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Ζ ππνδξάζε  πεξηιακβάλεη κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζηηθή θαη ηελ θπζηθή 
θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. 
Ωο πξνο ηνλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε ηεο  πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πιηθήο θαη άπιεο ηεο 
πεξηνρήο.  
Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη εληζρχζεηο ζε: 

● κνπζεία, αξρεία, βηβιηνζήθεο, θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ή ρψξνπο, ζέαηξα, νξγαληζκνχο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ δσληαλνχ ζεάκαηνο, ηδξχκαηα θηλεκαηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο θαη άιιεο παξφκνηεο θαιιηηερληθέο 
θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο 

● αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία, ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη θηίξηα 
● πνιηηηζηηθά θέληξα 
● πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ππαίζξνπ (κχινπο, γεθχξηα θιπ) 
● πνιπιεηηνπξγηθέο ςπραγσγηθέο ππνδνκέο 
● άπιε θιεξνλνκηά νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζίκσλ θαη ηεο ρεηξνηερλίαο ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο· 
● πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ζεκαζίαο πνπ έρεη ε πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο κέζσ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη απμεκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, κεηαμχ άιισλ κε ηε ρξήζε ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ· 

● ζχληαμε ή ζχλζεζε, επεμεξγαζία, παξαγσγή, δηαλνκή, ςεθηνπνίεζε θαη έθδνζε κνπζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ 
έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθξάζεσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ ηζηνξία θαη 
ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο. 

● νπηηθναθνπζηηθά κέζα,  ζπγγξαθή ζελαξίνπ, αλάπηπμε, παξαγσγή, δηαλνκή θαη πξνψζεζε 
νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 
πεξηνρήο 

Πηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζα εληζρπζνχλ ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε φια ηα παξαπάλσ, ζα αλαδεηρζνχλ κλεκεία - ζηνηρεία 
ηεο αγξνηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κλεκεία ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο θιπ.  
Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ) γηα ηελ 
αλάδεημε - πξνβνιή ησλ κνπζείσλ, κλεκείσλ θιπ, ζηε ζεκαηνδφηεζε - ζήκαλζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, ζε κηθξέο 
εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ηζηνξηθά ζεκεία, ζηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ γηα ηελ δηάδνζε ηνπ 
πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο. 
Ωο πξνο ηνλ θπζηθή θιεξνλνκηά, ε ππνδξάζε αθνξά ηελ αλάδεημε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο 
θιεξνλνκίαο θαη ζπλαθψλ πφξσλ (φπσο γεσξγηθή βηνπνηθηιφηεηα θαη άγξηα δσή, ηνπία, παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο 
ηερληθέο) αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο αμίαο. Ξξφθεηηαη γηα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη κηθξήο θιίκαθαο παξέκβαζε 
θαη αθνξά πεξηνρέο κηθξνχ κεγέζνπο. Ξεξηιακβάλεη ηε κειέηε καδί κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αεηθνξηθή 
δηαρείξηζε αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηνχλ ε ζπλαίλεζε θαη ε ζπκκεηνρή 
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ελζαξξχλνληαο ηνπο γεσξγνχο γηα ηελ πηνζέηεζε «θηιηθψλ» γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ δξάζε 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
Α) Δθπφλεζε ηνπηθήο κειέηεο δηαρείξηζεο αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζα πεξηέρεη : 
Β) ινπνίεζε, κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκψλ θαη έξγσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηνπ 
ηνπίνπ θαη ηεο θπζηθήο αμίαο θαζψο θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη δηθηχσζε (δξάζεηο ελεκέξσζεο, 
δηθηχσζε γεσξγψλ ή άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ). 
Πηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ε δξάζε απηή ζα πινπνηεζεί ζε νξεηλά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Ξαξλαζζνχ θαη ηεο Νίηεο 
(πεξηνρέο Natura).  
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Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Γηαθνξνπνίεζε θαη Δλδπλάκσζε ηεο Ρνπηθήο Νηθνλνκίαο.  

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
350.000,00 7,75% 6,55% 

Γεκόζηα Γαπάλε  350.000,00 11,22% 8,86% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή εθαξκνγήο 

Γηθαηνύρνη 

Γξάζεηο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 
Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ΝΡΑ, άιινη ηνπηθνί δεκφζηνη θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, 
Β) Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ή θαη θαζήθνληα. 
Γξάζεηο Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο 
Α) Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (ΝΡΑ, Φνξείο Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ, Ξαλεπηζηήκηα, άιινη ηνπηθνί 
δεκφζηνη θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο 
ζθνπνχο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, 
Β) Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Ρνκέα (φπσο ζσκαηεία, ΑΚΘΔ, ινηπέο ΚΘΝ – ΛΞΗΓ) κε ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο, 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ή θαη θαζήθνληα (φπσο ελδεηθηηθά αλάζεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο). 
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Τπνδξάζε 19.2.6.1  

Πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ από ππξθαγηέο  
θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

 

Σίηινο Γξάζεο  Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε Βησζηκόηεηαο Γαζώλ 

Κσδηθόο Γξάζεο  19.2.6  

Σίηινο ππν-δξάζεο 
Πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ από ππξθαγηέο 
θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

Κσδηθόο ππν-δξάζεο 19.2.6.1 

Ννκηθή βάζε 
Άξζξν 24 θαλ. (ΔΔ) 1305/2013, 
Πεκείν 8.2.7 παξαξηήκαηνο Η ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο/ππν-δξάζεο 

Πηφρνο ηεο ππνδξάζεο είλαη ε πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. 
Ζ ππνδξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο: 
Α) Ξξφιεςεο: 

● θαηαζθεπή ή/θαη ζπληήξεζε πξνζηαηεπηηθψλ ππνδνκψλ: δαζηθά κνλνπάηηα θαη δαζηθέο νδνί κε ζθνπφ 
ηελ βειηίσζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο,  

● ζεκεία πδξνδφηεζεο (πδαηνδεμακελέο, πδξνκαζηεχζεηο, θ.ι.π.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη έξγσλ γηα ηε 
ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ κέζσλ 
θαηάζβεζεο,  αληηππξηθέο ισξίδεο θαη άιιεο δψλεο ή ζεκεία αζπλέρεηαο ηεο θαχζηκεο χιεο, 

● πξνιεπηηθνχο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο φπσο: κηθξά ηερληθά έξγα γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δαζηθψλ δξφκσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, θαζαξηζκνί 
παξεδάθηαο ή άιιεο βιάζηεζεο, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ δάζνπο κε ρξήζε ιηγφηεξν εχθιεθησλ 
δαζηθψλ εηδψλ. 

● εγθαηάζηαζε ή/θαη βειηίσζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ππξθαγηψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαηεξεηεξίσλ, ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, επηθνηλσληαθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

Β) Απνθαηάζηαζεο:  
Απνκάθξπλζε θακέλσλ θνξκψλ, έξγα αλαδαζψζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνθνκηθνχ δπλακηθνχ. 
Πηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ελέξγεηεο πξφιεςεο φπσο: 
βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο, θαζαξηζκνχ παξεδάθηαο ή άιιεο βιάζηεζεο. Δπίζεο ζα 
δεκηνπξγεζεί ςεθηαθή πιαηθφξκα ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δνκψλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Θα πεξηέρεη 
πιήζνο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ φπσο: ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 
(Αλζξψπηλν Γπλακηθφ) θαη ηνλ δηαζέζηκν  εμνπιηζκφ, ςεθηαθνχο ράξηεο κε ππάξρνπζεο ππνδνκέο, θ.ι.π. 
Ξξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura, Δζληθψλ Γξπκψλ, πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Δηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

 Πνζό (€) 
Πνζνζηό (%) ζε 

επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηό (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθόο  

Πξνϋπνινγηζκόο  
70.000,00 1,55% 1,31% 

Γεκόζηα Γαπάλε  70.000,00 2,24% 1,77% 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Όιε ε πεξηνρή εθαξκνγήο 

Γηθαηνύρνη 

Θξαηηθνί θνξείο, ΝΡΑ, Γεκφζηεο πεξεζίεο. 
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3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΔΩΝ 

Ρα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία βαζκνινγνχληαη νη αηηήζεηο  ζηήξημεο, γηα θάζε 

ππνδξάζε, είλαη: 

Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.4.1: ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ύδξεπζε, 
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληόο νηθηζκνύ, θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε 

ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 

Πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

 
 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε 
ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξν ή ίζν 
ηνπ 5% 

30% 

100  30 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε 
ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο κηθξφηεξν ηνπ 
5% 

0 -  

2 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 

πξόηαζεο 
 
 
 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

30% 

100 30 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

60 - 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο γηα απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

30 - 

3 

αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα ηεο 

πξόηαζεο 
 
 
 

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

20% 

100 20 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

50 - 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο πξνο 
ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

0 - 

4 

Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο 
επέλδπζεο 

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην 
είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

20% 

50 10 

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ 

50 10 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.4.2: ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ 
βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (π.ρ. παηδηθνί 

ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ι.π.) 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 
Αλαγθαηόηεηα ηεο 

πξάμεο 

Γελ ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή ζηελ 
Ρνπηθή / Γεκνηηθή Δλφηεηα 

25% 

100 25 

πάξρεη παξφκνηα ππεξεζία / 
ππνδνκή ζηελ Ρνπηθή / 
Γεκνηηθή Δλφηεηα 

0 - 

2 
αθήλεηα θαη 

πιεξόηεηα ηεο 

πξόηαζεο 

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

25% 

100 25 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

50 - 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

0 - 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 

πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

25% 

100 25 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

50 - 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 
απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

0 - 

4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

25% 

50 12.5 

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

50 12.5 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.4.3: ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη 
ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή πξνώζεζε πεξηνρώλ, 
πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, θ.ι.π.) 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 

πκβαηόηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, 
Γηαηεξεηέν ή 
παξαδνζηαθό θηίξην 

Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

10% 

100 10 

Ξαξαδνζηαθφο νηθηζκφο  50 - 

Γελ απαηηείηαη 0 - 

2 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο / 
ΣΠΔ ή πηινηηθώλ 
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ 
 
 

Λαη 
20% 

100 20 

Όρη 0 - 

3 

αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
ηεο πξόηαζεο   
 
 
 

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

20% 

100 20 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

50 - 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο πξνο 
ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

0 - 

4 

Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 
 

 
 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

20% 

100 20 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 

αδεηψλ 

50 - 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

0 - 

5 

Ρεαιηζηηθόηεηα - 
αμηνπηζηία θόζηνπο, 
100* 
(αηηνύκελν-
εγθεθξηκέλν) 
/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

10% 

100 10 

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

60 - 

10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

30 - 

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 

0 - 

6 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

20% 

50 10 

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ 

50 10 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο 19.2.4.4 : Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 

Φύζε/Αληηθείκελν 
εθδήισζεο πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηζηνξία 
θαη ηνπηθά δξώκελα 

Ξνιηηηζηηθφ γεγνλφο 

25% 

100 25 

Ηζηνξηθφ γεγνλφο 100 - 

Αζιεηηθφ γεγνλφο 60 - 

2 

Δπαλαιεςηκόηεηα 
εθδήισζεο ζην πιαίζην 
ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ 
ρξεκαηνδόηεζεο 

Γηνξγάλσζε γηα 4 θαη άλσ έηε 

25% 

100 25 

Γηνξγάλσζε γηα 2 ή 3 έηε 50 - 

Γηνξγάλσζε γηα 1 έηνο 0 - 

3 

αθήλεηα θαη 

πιεξόηεηα ηεο 
πξόηαζεο   

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά  

25% 

100 25 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά  

50 - 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

0 - 

4 
Ρεαιηζηηθόηεηα - 
αμηνπηζηία θόζηνπο  

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

25% 

100 25 

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

60 - 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.4.5: ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε 
ηνλ πνιηηηζκό, ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 
ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (πνιηηηζηηθώλ / 
ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ –κύινη, γεθύξηα, θ.ι.π.) 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 
Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο / 
ΣΠΔ ή πηινηηθώλ 
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ 

Λαη 
20% 

100 20 

Όρη 0 - 

2 

Τινπνίεζε ζε θαηεγνξίεο 
θαη είδνο πεξηνρώλ ζε 
ζρέζε θαη κε ηε 
ζπνπδαηόηεηά ηνπο ή ηελ 
θξηζηκόηεηα αζθνύκελσλ 
πηέζεσλ                                                        
(πεξηνρέο RAMSAR, 
NATURA, 
πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο, πγξνβηόηνπνη, 
θαηεγνξίεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο όπσο 
εληαηηθή γεσξγία ή 
ιεηκώλεο θαη άιιεο 
πεξηνρέο κε πςειέο 
πηέζεηο αζθνύκελεο από 
ηε γεσξγία): Ναη    

Λαη 

20% 

100 20 

Όρη 0 - 

3 
πκβαηόηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

15% 

100 15 

Ξαξαδνζηαθφο νηθηζκφο  50 - 

Γελ απαηηείηαη 0 - 

4 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

15% 

100 15 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

50 - 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 
απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

 - 

5 

Ρεαιηζηηθόηεηα - 
αμηνπηζηία θόζηνπο, 100* 
(αηηνύκελν-εγθεθξηκέλν)/ 
εγθεθξηκέλν ≤ 5 

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

15% 

100 15 

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

60 - 

10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

30 - 

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 

0 - 

6 

Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 
 
 

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

15% 

50 15 

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

50 - 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.6.1: Πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ από 
ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

α/α Κξηηήξηα Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Βαξύηεηα Μνξηνδόηεζε Βαζκνινγία 

1 
Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο / 
ΣΠΔ ή πηινηηθώλ 
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ 

Λαη 

20% 

100 20 

Όρη 0 - 

2 

Τινπνίεζε ζε 
θαηεγνξίεο θαη είδνο 
πεξηνρώλ ζε ζρέζε θαη 
κε ηε ζπνπδαηόηεηά 
ηνπο ή ηελ θξηζηκόηεηα 
αζθνύκελσλ πηέζεσλ                                                                                           
(πεξηνρέο RAMSAR, 
NATURA, 
πξνζηαηεπόκελεο 
πεξηνρέο, πγξνβηόηνπνη, 
θαηεγνξίεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο όπσο 
εληαηηθή γεσξγία ή 
ιεηκώλεο θαη άιιεο 
πεξηνρέο κε πςειέο 
πηέζεηο αζθνύκελεο από 
ηε γεσξγία): Ναη      

Λαη 

15% 

100 15 

Όρη 0 - 

3 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

15% 

100 15 

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

50 - 

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 
απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

0 - 

 4 
  

αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα ηεο 
πξόηαζεο   

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

20% 

100 20 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

50 - 

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

0 - 

5 

Ρεαιηζηηθόηεηα - 
αμηνπηζηία θόζηνπο, 
100* 
(αηηνύκελν-
εγθεθξηκέλν)/ 
εγθεθξηκέλν ≤ 5 

100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

15% 

100 15 

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

60 - 

10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

30 - 

100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 

0 - 
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6 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

15% 

50 7.5 

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

50 7.5 

 ΤΝΟΛΟ  100%  100 
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4. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΔΩΝ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο 

δξάζεσλ19.2.4 θαη 19.2.6 ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

1. θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο πξάμεο εμεηάδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ή εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  

2. Αλαγθαηόηεηα ηεο πξάμεο 

Δμεηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, κε ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε 

ίδηαο ή παξφκνηαο ππεξεζίαο / ππνδνκήο ζηελ Ρνπηθή / Γεκνηηθή Δλφηεηα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

πξνηεηλφκελε πξάμε ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί.  

3. Ρεαιηζηηθόηεηα - αμηνπηζηία θόζηνπο 

Δμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο θαη ηηο πνζφηεηεο 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη απνηεινχλην θαηά 

πφζν ε θνζηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο είλαη εχινγε. Ξην ζπγθεθξηκέλα:  

- Πηηο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη κε δεκνζηέο ζπκβάζεηο εμεηάδεηαη θαηά πφζν ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο 

πξνθχπηεη απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο (ηηκνιφγηα δεκνζίσλ έξγσλ), 

- Πηηο πξάμεηο πνπ δελ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη δαπάλεο, σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο 

ηνπο, αμηνινγνχληαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, φπσο δαπάλεο αλαθνξάο (πίλαθαο 

ηηκψλ ΝΡΓ), ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πξνζθνξψλ ή δηαζηαπξσηηθφο έιεγρνο πξνζθνξψλ νκνεηδψλ 

πξντφλησλ άιισλ πξάμεσλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

Πε άιιε πεξίπησζε ν έιεγρνο ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, γίλεηαη απφ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο 

πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν (αλά ηεκάρην) θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα 1.000€, 

απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κία (1). Νη 

ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο 

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ πξνζθνξψλ, φζν θαη ηηο πνηνηηθέο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα γίλεη δεθηή κηα 

πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί ν δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη ηελ 

κνλαδηθφηεηα ή/θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν 

πξντφλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο ππνδνκέο ν έιεγρνο ηνπ «εχινγνπ θφζηνπο» ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ Ξηλάθσλ Ρηκψλ Κνλάδνο. Νη Ξίλαθεο απηνί πξνηείλνληαη απφ 

ηελ ΝΡΓ θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΓ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο. Ν 

Ξίλαθεο απηνί δχλαηαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο κεηαγελέζηεξσλ 

πξνζθιήζεσλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε νξζή θαηαλνκή ηνπ Ξ/ ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο/είδε δαπαλψλ θαη ην 

εχινγν ηνπ Ξ/ ζηηο εξγαζίεο /είδε δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλφκελν θπζηθφ αληηθείκελν/παξαδνηέα, 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη κε αλαγθαία ή κε επηιέμηκα θφζηε. 

4. Ρεαιηζηηθόηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο ε νπνία εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε: α) ην 

θπζηθφ αληηθείκελν (είδνο θαη κέγεζνο ηνπ έξγνπ), β) ηελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο (απηεπηζηαζία, 

αλάζεζε θιπ), γ) ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο π.ρ. 
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αξραηνινγηθά επξήκαηα ή πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο φπσο θήξπμε απαιινηξηψζεσλ, θ.ι.π. δ) ην επίπεδν σξηκφηεηαο 

ηεο πξάμεο. 

Υο βάζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπλαθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, κε 

βάζε ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηεο ΝΡΓ θαη άιια δηαζέζηκα εξγαιεία. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ηνπ θπξίνπ ππνέξγνπ (ή ησλ θπξίσλ ππνέξγσλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάζεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη 

ζηνλ Λ. 4314/2014 (άξζξν 28). 

5. αθήλεηα θαη πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο   

Πην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε δηακφξθσζε πιήξνπο εηθφλαο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο θαη ε ζαθήλεηα θαη ε 

πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

6. Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

Πην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο γηα ηελ άκεζε έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο. Πηνηρεία 

πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη ε χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ/κειεηψλ, αδεηψλ, θ.ι.π. ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε.  

Γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ Φάθεινο 

Γεκφζηαο Πχκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ N.4412/2016 (Α’ 147), πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα 

αλαγθαία ζηνηρεία.  

7. Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο / ΣΠΔ ή πηινηηθώλ θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ 

Δμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ζηνηρείσλ θαηλνηνκίαο, λέσλ ηερλνινγηψλ ή πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζην πιαίζην ηεο 

πξάμεο.  

8. ύζηαζε Φνξέα  

Ρν θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο  είλαη 

ππφ ίδξπζε θαηά ηε ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δηδηθά γηα ηα ππφ ίδξπζε γηα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα απαηηείηαη 

ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απνθηνχλ Α.Φ.Κ. πξηλ ηελ 

έληαμε ηεο πξάμεο.  

9. Δπαλαιεςηκόηεηα εθδήισζεο ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ ρξεκαηνδόηεζεο 

Ρν θξηηήξην ειέγρεηαη κφλν ζηελ πνδξάζε 19.2.4.4 θαζψο νη πξνηεηλφκελεο εθδειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαηαγξαθεί σο ζεκαληηθέο, λα απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ 

έλαλ πεξηνδηθφ - επαλαιακβαλφκελν ραξαθηήξα. 

10. Τινπνίεζε ζε θαηεγνξίεο θαη είδνο πεξηνρώλ ζε ζρέζε θαη κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο ή ηελ 

θξηζηκόηεηα αζθνύκελσλ πηέζεσλ (πεξηνρέο RAMSAR, NATURA, πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, 

πγξνβηόηνπνη, πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί «ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο»)      

Ρν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζηηο πνδξάζεηο 19.2.4.5 θαη 19.2.6.1. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο (Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ΘΑ, Απνθάζεηο) ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ θαζψο θαη ηα ελδερφκελα/πθηζηάκελα Πρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Ρν 

θξηηήξην είλαη δπαδηθφ (λαη/φρη).  
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11. Πεξηνρέο πνπ έρνπλ ππνζηεί θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Ρν θξηηήξην ειέγρεηαη κφλν γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο πνδξάζεο 19.2.6.1 θαη εμεηάδεηαη φηαλ ε πξνηεηλφκελε 

πξάμε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πιεκκπξνπαζή, ππξφπιεθηε, ζεηζκφπιεθηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ν δηθαηνχρνο 

ππνβάιεη ζρεηηθή απφθαζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζρεηηθή βαζκνινγία ηίζεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηκήκα (θαη φρη ην ζχλνιν) ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη 

ππνζηεί θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Ρν θξηηήξην είλαη δπαδηθφ (λαη/φρη). 

 

Ρν ειάρηζην πνζνζηφ βαζκνινγίαο πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ αλέξρεηαη ζην 30% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο. 



ΟΓΗΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΙΣΗΔΩΝ ΣΗΡΙΞΗ  

32 
1εο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνκέηξνπ 19.2                                ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Α.Α.Δ. 

 

5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Α/Α Πεξηγξαθή 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

1 πεχζπλε Γήισζε Λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί ηνπ Γηθαηνχρνπ ΛΑΗ ΛΑΗ 

2 
Απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο (απηνκαηνπνηεκέλν e-mail απφ 
ΝΞΠΑΑ)  θαη φισλ ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ΝΡΓ  

-  ΛΑΗ 

3 
Αίηεζε ζηήξημεο ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 
δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

4 
Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ζηήξημεο   

ΛΑΗ ΛΑΗ 

5 
Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) 
/ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ (φπνπ απαηηείηαη) 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

6 

-Απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο Ρερληθήο Δπάξθεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 
ηνπ Λ.4412/2016 
-Γηαδεκνηηθή ή Γηαβαζκηδηθή ζχκβαζε άξζξνπ 99Λ 3852/2010  (Γάλεηα 
ηερληθή πεξεζία εθφζνλ απαηηείηαη) 

ΌΣΗ ΛΑΗ 

7 
Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

8 Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) ΝΣΗ ΛΑΗ 

9 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 
αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε). 
Πεκεηψλεηαη φηη εμαηξνχληαη νη θηηξηαθέο εξγαζίεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ θαζνξίδεηαη ε ηηκή ηνπο ζηνλ Ξίλαθα ηηκψλ κνλάδνο 

ΝΣΗ ΛΑΗ 

10 

Γηα ηνπο ΝΡΑ: Απφζπαζκα Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ή εηζήγεζε 
πεξεζίαο θαη απφθαζε Γ.Π. 
Γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα: απφθαζε ΓΠ. 
(βι. Νδεγίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πξάμεσλ) 

ΌΣΗ ΛΑΗ 

11 
Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ, ή ΦΔΘ Πχζηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ, ή Θαηαζηαηηθφ ζε ηζρχ, ή Πρέδην θαηαζηαηηθνχ γηα ηα ππφ ίδξπζε 
Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

ΝΣΗ ΛΑΗ 

12 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη). πνβάιιεηαη ε λνκνζεζία ή ην θαλνληζηηθφ 
πιαίζην  βάζεη ησλ νπνίσλ, απηφο πνπ νξίδεηαη κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
σο Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο ηεο πξάμεο είηε απηφο είλαη ν δηθαηνχρνο είηε 
άιινο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηήο. 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

13 
Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 
(εθφζνλ απαηηείηαη) 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

14 
Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο  (Γ1) φπνπ 
απαηηείηαη 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

15 
Φάθεινο Γεκφζηαο Πχκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ 
Λ.4412/2016) 

ΌΣΗ ΛΑΗ 

16 
Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ (Γ2), 
φπνπ απαηηείηαη 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

17 
Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 
αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 

ΌΣΗ ΛΑΗ 

18 Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ ΌΣΗ ΛΑΗ 

19 Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ ΛΑΗ ΛΑΗ 
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20 
Άδεηεο θαη εγθξίζεηο (π.ρ. Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα εμαζθαιίδεηαη 
ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο: Άδεηα Ιεηηνπξγίαο,  θαηαρψξεζε ζην ΓΔΚΖ, 
θ.ι.π.) 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

21 

Ξηζηνπνηεηηθά φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο θαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ έρεη ιπζεί, 
δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο εθθαζάξηζεο  

ΛΑΗ ΛΑΗ 

22 
Κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή 
αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηελ 
Ξξφζθιεζε 

ΝΣΗ ΛΑΗ 

23 
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 
πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Ξξφζθιεζε - 
Δπηπιένλ βιέπε Ξίλαθα Γ2 

ΝΣΗ ΛΑΗ 

24 Ιίζηα Διέγρνπ Ύπαξμεο  Θξαηηθήο Δλίζρπζεο (*) ΛΑΗ ΛΑΗ 

25 
Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-
2020) 

ΛΑΗ ΛΑΗ 

26 
πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηεο Ξξφζθιεζεο 
ΛΑΗ ΛΑΗ 

27 Ιίζηα Διέγρνπ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ έξγσλ Ξνιηηηζκνχ ΛΑΗ ΛΑΗ 

 

(*) Όιεο νη πξάμεηο ζα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(2016/C 262/01), πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν 

απηφ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ Ιίζηα Διέγρνπ Ύπαξμεο 

Θξαηηθήο Δλίζρπζεο (βι. ζπλεκκέλν παξάξηεκα) θαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθά ζηνηρεία (φπνπ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

έξγνπ) ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ δελ απεηιεί λα λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ή λα έρεη 

επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο. Πηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνιηηηζκνχ, απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ 

ΘΔ έξγσλ Ξνιηηηζκνχ ή Πχγρξνλνπ Ξνιηηηζκνχ» 
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Αλαιπηηθά ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξάμεο ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ 

19.2.4 θαη 19.2.6 ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο (CLLD / LEADER) γηα ηελ πεξηνρή Ξαξλαζζνχ – Νίηεο, 

παξνπζηάδνληαη αλά πνδξάζε σο εμήο: 

 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεο 19.2.4.1  

Τπνδξάζε 19.2.4.1: ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ύδξεπζε, 
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληόο νηθηζκνύ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 
θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ζηήξημεο 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ 
Δθπξνζψπνπ) / Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 
Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππν-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 

αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Ππληέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ, εθφζνλ απαηηνχληαη Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 

ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
Λαη Λαη 

Κειέηε Βησζηκφηεηαο (αθνξά ηα έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ) 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο θαη ηελ ππνρξέσζε 
ή κε κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπο 

Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ 

Λαη Λαη 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-

2020) 
Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 

Λαη Λαη 

Ιίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο Λαη Λαη 

Ρερληθή επάξθεηα ηνπ Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Νξζνθσηνράξηεο κε απνηχπσζε παξέκβαζεο θαη νξίσλ εληφο ζρεδίνπ 

πεξηνρψλ 
Όρη Λαη 
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Τπνδξάζε 19.2.4.1: ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ύδξεπζε, 

απνρέηεπζε, νδνπνηία εληόο νηθηζκνύ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Απφζπαζκα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ή εηζήγεζε πεξεζίαο θαη απφθαζε ΓΠ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) Όρη Λαη 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 

Όρη Λαη 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο Λαη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ Λαη Λαη 

Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, ζπλνπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 
αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 

Όρη Λαη 

Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ Όρη Λαη 

Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ Λαη Λαη 

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο Λαη Λαη 

Απνθάζεηο ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρήο σο πιεκκπξνπαζή ή ππξφπιεθηε 

ή ζεηζκφπιεθηε (εθφζνλ ππάξρεη) 
Όρη Λαη 
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 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεο 19.2.4.2 

Τπνδξάζε 19.2.4.2: ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ 
ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (ελδεηθηηθά: 

παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία) 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζηήξημεο 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) 

/ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 

Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππν-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 
αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 
ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 
ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ 
Λαη Λαη 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-

2020) 
Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 

Λαη Λαη 

Ιίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο Λαη Λαη 

Ρερληθή επάξθεηα ηνπ Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Νξζνθσηνράξηεο κε απνηχπσζε παξέκβαζεο θαη νξίσλ εληφο ζρεδίνπ 
πεξηνρψλ 

Όρη Λαη 

Απφζπαζκα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ή εηζήγεζε πεξεζίαο θαη απφθαζε ΓΠ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) Όρη Λαη 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 

Όρη Λαη 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο 
Όρη Λαη 
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Τπνδξάζε 19.2.4.2: ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ 

ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (ελδεηθηηθά: 
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία) 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο Λαη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ Λαη Λαη 

Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, ζπλνπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 

αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 
Όρη Λαη 

Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ Όρη Λαη 

Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ Λαη Λαη 

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο Λαη Λαη 

Απνθάζεηο ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρήο σο πιεκκπξνπαζή ή ππξφπιεθηε 
ή ζεηζκφπιεθηε (εθφζνλ ππάξρεη) 

Όρη Λαη 
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 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεο 19.2.4.3 

Τπνδξάζε 19.2.4.3: ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 
αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκόζηνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή 
πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο). 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζηήξημεο 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) 

/ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 

Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππν-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 

αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Ππληέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ, εθφζνλ απαηηνχληαη Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 

ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο θαη ηελ ππνρξέσζε ή 
κε  κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπο 

Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ 
Λαη Λαη 

Κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο 

ή αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηελ 
Ξξφζθιεζε 

Όρη Λαη 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-
2020) 

Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 

Λαη Λαη 

Ιίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο Λαη Λαη 

Ρερληθή επάξθεηα ηνπ Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Νξζνθσηνράξηεο κε απνηχπσζε παξέκβαζεο θαη νξίσλ εληφο ζρεδίνπ 
πεξηνρψλ 

Όρη Λαη 

Απφζπαζκα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ή εηζήγεζε πεξεζίαο θαη απφθαζε ΓΠ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Όρη Λαη 
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Τπνδξάζε 19.2.4.3: ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκόζηνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή 

πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο). 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) Όρη Λαη 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 
(εθφζνλ απαηηείηαη) 

Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο Λαη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ Λαη Λαη 

Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, ζπλνπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 
αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 

Όρη Λαη 

Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ Όρη Λαη 

Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ Λαη Λαη 

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο Λαη Λαη 
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 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεο 19.2.4.4 

Τπνδξάζε 19.2.4.4: Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππφ-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 
αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 
ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 

ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
Λαη Λαη 

Φχζε/Αληηθείκελν εθδήισζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηζηνξία θαη ηνπηθά 

δξψκελα 
Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ 

Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 

Λαη Λαη 

Ιίζηα Διέγρνπ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ έξγσλ Ξνιηηηζκνχ Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 
Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξάμεο 

Λαη Λαη 
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 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεο 19.2.4.5 

Τπνδξάζε 19.2.4.5: ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ / ζπλεδξηαθώλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ – κύινη, γεθύξηα). 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 
ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ζηήξημεο 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) 
/ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 

Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππν-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 
αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 

ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
Λαη Λαη 

Κειέηε Βησζηκφηεηαο Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ 
Λαη Λαη 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 
πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε 

Όρη Λαη 

Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-
2020) 

Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 
Λαη Λαη 

Ιίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο Λαη Λαη 

Ρερληθή επάξθεηα ηνπ Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Νξζνθσηνράξηεο κε απνηχπσζε παξέκβαζεο θαη νξίσλ εληφο ζρεδίνπ 
πεξηνρψλ 

Όρη Λαη 

Απφζπαζκα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ή εηζήγεζε πεξεζίαο θαη απφθαζε ΓΠ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) Όρη Λαη 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 
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Τπνδξάζε 19.2.4.5: ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ / ζπλεδξηαθώλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ – κύινη, γεθύξηα). 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 
θάθειν 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο Λαη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ Λαη Λαη 

Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, ζπλνπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 

αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 
Όρη Λαη 

Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ Όρη Λαη 

Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ Λαη Λαη 

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο Λαη Λαη 
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 Γηθαηνινγεηηθά Τπνδξάζεσλ  19.2.6.1 

Τπνδξάζε 19.2.6.1: Πξόιεςε θαη Απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ από ππξθαγηέο 

θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 

ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 
θάθειν 

Απφθαζε Γ.Π. / αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ζηήξημεο 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία ηνπ αηηνχληνο: Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) 
/ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ΑΑΓΔ 

Λαη Λαη 

Πηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ 
Λαη Λαη 

Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Ξξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο Όρη Λαη 

Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππν-δξάζε Όρη Λαη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ 

αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζε δαπαλψλ (πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε) 

Όρη Λαη 

Ρεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πιελ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο) 

Όρη Λαη 

Γήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν απφ ηελ ΝΡΓ θαη 
ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

Λαη Λαη 

πεχζπλε Γήισζε θνξέα πινπνίεζεο πξάμεο πεξί κε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ 
Λαη Λαη 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (ΠΚΞΔ ΞΑΑ 2014-
2020) 

Λαη Λαη 

πνινγηζκφο θαζαξψλ εζφδσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο πξφζθιεζεο 

Λαη Λαη 

Ιίζηα ειέγρνπ χπαξμεο Θξαηηθήο Δλίζρπζεο Λαη Λαη 

Ρερληθή επάξθεηα ηνπ Λ.4412/2016 γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Λαη Λαη 

Αίηεζε ζηήξημεο Λαη Λαη 

Έγγξαθν ππεξεζίαο γηα ην είδνο εθκεηαιιεχζεσλ Λαη Λαη 

Νξζνθσηνράξηεο κε απνηχπσζε παξέκβαζεο θαη νξίσλ εληφο ζρεδίνπ 

πεξηνρψλ 
Όρη Λαη 

Απφζπαζκα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ή εηζήγεζε πεξεζίαο θαη απφθαζε ΓΠ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Όρη Λαη 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) Όρη Λαη 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ  θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

πξάμεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
Όρη Λαη 

Απφθαζε θαηαβνιήο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο 
(εθφζνλ απαηηείηαη) 

Όρη Λαη 
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Τπνδξάζε 19.2.6.1: Πξόιεςε θαη Απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ από ππξθαγηέο 

θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο 
Δπηζύλαςε 
ζην ΟΠΑΑ 

Απνζηνιή κε 

ηνλ θπζηθό 

θάθειν 

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξκνδηφηεηαο δηθαηνχρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο 
Όρη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο κειεηψλ θαη σξίκαλζεο πξάμεο Λαη Λαη 

Ξίλαθαο απνηχπσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη βαζκνχ πξνφδνπ Λαη Λαη 

Ρερληθέο εθζέζεηο κειεηψλ, πξνυπνινγηζκνί, ζπλνπηηθέο πξνκεηξήζεηο, 
αλαιπηηθά ηηκνιφγηα 

Όρη Λαη 

Ινηπά ηεχρε θαη ζρέδηα κειεηψλ Όρη Λαη 

Δγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ Λαη Λαη 

Άδεηεο θαη εγθξίζεηο Λαη Λαη 

Απνθάζεηο ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρήο σο πιεκκπξνπαζή ή ππξφπιεθηε 

ή ζεηζκφπιεθηε (εθφζνλ ππάξρεη) 
Όρη Λαη 

 


