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Η Ευρώπη επενδύει στις 

Αγροτικές περιοχές 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

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

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) 

i. Αναλυτική περιγραφή 

ii. Κριτήρια επιλογής 
 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

(ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

i. Αναλυτική περιγραφή 
ii. Κριτήρια επιλογής 

 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

i. Αναλυτική περιγραφή 
ii. Κριτήρια επιλογής 

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

i. Αναλυτική περιγραφή 
ii. Κριτήρια επιλογής 

 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
 

i. Αναλυτική περιγραφή 

ii. Κριτήρια επιλογής 
 

 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 

δυνητικών δικαιούχων, κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των αιτήσεων στήριξης και η επιλογή 

από την ΟΤΔ των αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος (CLLD / 

LEADER) για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου  Δέλτα στο Νομό 

Θεσσαλονίκης για τις ακόλουθες Δράσεις και υπο-δράσεις:  

Δράση 19.2.4 : Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 Υπο-δράση 19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

 Υπο-δράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

 Υπο-δράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

 Υπο-δράση 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Υπο-δράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

Δράση 19.2.5 : Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

 Υπο-δράση 19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων των δράσεων 19.2.4 και 19.2.5 του Τοπικού Προγράμματος (CLLD 

/ LEADER) για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό 

Θεσσαλονίκης, έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

κανονιστικό πλαίσιο, στο Τοπικό Πρόγραμμα, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την 

πρόσκληση.  Στο πλαίσιο αυτό, για τις παρακάτω δράσεις  

 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»  

 19.2.5 : «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» 

εξετάζονται τα ακόλουθα: 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

1 

Εμπρόθεσμη 
υποβολή 
αίτησης 
στήριξης 

19.2Δ_128 

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

Προσκόμιση του 
αυτοματοποιημένου Email 
από ΟΠΣΑΑ και εμπρόθεσμη 
υποβολή της αίτησης 
στήριξης  σε έντυπη μορφή με 
το σύνολο των συνημμένων. 

2 

Επιλεξιμότητα 
προτεινόμενης 

πράξης 

19.2Δ_112 

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

Βεβαίωση Αίτησης Στήριξης  
& Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Περιγραφή σκοπιμότητας 
προτεινόμενου έργου’’  του 
Παραρτήματος) 

3 19.2Δ_113 

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

Εκπληρώνεται εφόσον 
εκπληρώνεται το κριτήριο 
19.2Δ_112 

4 
19.2Δ_114 

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

Για τους ΟΤΑ απόσπασμα του 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ή Απόφαση ΔΣ 
δέσμευσης ένταξης της 
πράξης στο ΕΠ. Για ιδιωτικούς 
φορείς & Νομικά πρόσωπα 
Απόφαση συλλογικού 
οργάνου & Βεβαίωση Αίτησης 
Στήριξης 

5 19.2Δ_130 

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

Αίτηση Στήριξης  (πεδίο 
‘’Στοιχεία φυσικού 
αντικειμένου πράξης’’ και 
‘’Προϋπολογισμός 
προτεινόμενης πράξης’’  του 
Παραρτήματος) 

6 19.2Δ_131 

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

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Γενικά στοιχεία πράξης’’ του 
Παραρτήματος) & 
Τοπογραφικό Διάγραμμα 
(όπου απαιτείται) 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

7 19.2Δ_124 
Η πρόταση αφορά 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό 
φυσικό αντικείμενο 

Αίτηση Στήριξης  (πεδίο 
‘’Στοιχεία φυσικού 
αντικειμένου πράξης’’ και 
‘’Προϋπολογισμός 
προτεινόμενης πράξης’’  του 
Παραρτήματος) 

8 19.2Δ_132 

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

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Προϋπολογισμός 
προτεινόμενης πράξης’’  του 
Παραρτήματος) 

9 ΑΟ2.113 

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

Βεβαίωση της Αίτησης 
Στήριξης – Αίτηση Στήριξης 
(πεδίο ’Συνοπτική περιγραφή 
της υφιστάμενη κατάστασης 
του προτεινόμενου έργου’’ & 
‘’Φωτογραφική απεικόνιση’’ 
του Παραρτήματος) 

10 19.2Δ_116 

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

Εφαρμογή του Πίνακα Τιμών 
της ΟΤΔ – Οικονομικές 
προσφορές – Αίτηση Στήριξης 
(πεδίο ‘‘Προϋπολογισμός 
προτεινόμενης πράξης’’ του 
Παραρτήματος) 

11 19.2Δ_119 

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

Βεβαίωση της Αίτησης 
Στήριξης 

12 ΑΟ2.114 

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

Βεβαίωση της Αίτησης 
Στήριξης 

13 19.2Δ_133 

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

Βεβαίωση της Αίτησης 
Στήριξης & Υ.Δ. σε περίπτωση 
που έχει υποβάλλει πρόταση 
σε άλλο πρόγραμμα 

14 19.2Δ_111 

Τα έργα θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με το αντίστοιχο 
εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και 
το σχετικό με την εφαρμογή τους 
εθνικό δίκαιο 

Σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες για την εξέταση του 
κριτηρίου 

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

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Μεθοδολογία Υλοποίησης’’ 



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

Δημόσιες Συμβάσεις του Παραρτήματος), 
Συνημμένα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά 

16 19.2Δ_115 

Εξετάζεται αν για τα έργα που 
εκτελούνται με δημόσιες 
συμβάσεις έχει υποβληθεί 
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, 
κατά την έννοια του άρθρου 45 
του N.4412/2016 (Α’ 147), που να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία 
στοιχεία, όπως αυτά 
καθορίζονται στην πρόσκληση. 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 
Λαμβάνονται υπόψη τα 
αναγραφόμενα στις οδηγίες   
του κριτηρίου 

17 ΑΟ2.119 

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

Πίνακας Ε.Ι.1_4 : Υπολογισμός 
καθαρών εσόδων πράξεων, 
Ερωτηματολόγιο Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων 
Πολιτισμού, Ερωτηματολόγιο 
Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου  
Πολιτισμού  (όπου 
απαιτείται).  

18 19.2Δ_139 

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

Πίνακας Ε.Ι.1_4 : Υπολογισμός 
καθαρών εσόδων πράξεων, 
Ερωτηματολόγιο Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων 
Πολιτισμού, Ερωτηματολόγιο 
Κρατικών 
Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου  
Πολιτισμού  (όπου 
απαιτείται).  

19 19.2Δ_117 

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

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Συμβατότητα της πράξης με 
τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης’’ & Πίνακα 
Συμμόρφωσης με τις 
κατευθύνσεις της 152950/23-
10-2015 ΚΥΑ, του   
Παραρτήματος ή Υ.Δ. σε 
περίπτωση που δεν έχει 
εγκεκριμένη  ΜΠΕ και ΑΕΠΟ  

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

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Συμβατότητα της πράξης με 
τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης’’ & Πίνακα 
Συμμόρφωσης με τις 
κατευθύνσεις της 152950/23-
10-2015 ΚΥΑ, του   
Παραρτήματος ή Υ.Δ. σε 
περίπτωση που δεν έχει 
εγκεκριμένη  ΜΠΕ και ΑΕΠΟ  
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

21 19.2Δ_118 

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

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Περιγραφή ενσωμάτωσης 
των ακόλουθων οριζόντιων 
πολιτικών από την πράξη – 
Προάσπιση και προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και αποτροπή κάθε 
διάκρισης’’  του 
Παραρτήματος) 

22 ΑΟ2.118 

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

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Περιγραφή ενσωμάτωσης 
οριζόντιων πολιτικών – 
Εξασφάλιση 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία’’  του 
Παραρτήματος) 

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

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα και 
αξιοποίηση πράξης – 
Τεκμηρίωση της δυνατότητας 
του Δικαιούχου αναφορικά 
με τη λειτουργία – συντήρηση 
του έργου’’ του 
Παραρτήματος)  

24 
ΑΟ2.123_Επιλ

εξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 
δυνητικού δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της πράξης.  

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
‘’Χρηματοδοτικό σχήμα – 
κάλυψη ιδίας συμμετοχής’’  
του Παραρτήματος)  

25 19.2Δ_125 
Στην πρόταση δεν δηλώνονται 
ψευδή και αναληθή στοιχεία 

Βεβαίωση της Αίτησης 
Στήριξης 

26 

Επιλεξιμότητα 
δυνητικού 

δικαιούχου και 
αρμοδιότητα 

εκτέλεσης 
προτεινόμενης 

πράξης 

19.2Δ_134 

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

Αίτηση Στήριξης  (πεδίο 
‘’Στοιχεία αιτούντος’’  του 
Παραρτήματος) 

27 
ΑΟ3.111_Επιλ
.Δικαιούχου_1

9.2Δ 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που 
υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στους δικαιούχους της 
πρόσκλησης 

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Στοιχεία αιτούντος’’ του 
Παραρτήματος) 

28 ΑΟ3.112_Επ 

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

Βεβαίωση Αίτησης Στήριξης & 
στοιχεία τεκμηρίωσης 
αρμοδιότητας εκτέλεσης του 
έργου  σύμφωνα με τις 
σχετικές οδηγίες για την 
εξέταση του κριτηρίου 

29 19.2Δ_140 
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να 
εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους 

Εξετάζεται κατά περίπτωση: η 
ύπαρξη ‘Αδείας Λειτουργίας, 
η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κλπ 

30 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα  δεν 
υπάρχει θέμα λύσης, 
εκκαθάρισης ή πτώχευσης 

Σχετικά πιστοποιητικά  

31 19.2Δ_126 
Στον υποψήφιο μέχρι και το 
χρόνο υποβολής της πρότασης 

Υ.Δ. του δυνητικού 
δικαιούχου 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές 
κυρώσεις για παραβίαση 
Κοινοτικών Κανονισμών ή 
Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με 
την υλοποίηση έργων 

32 19.2Δ_120 

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

Κανονιστικό πλαίσιο 
δικαιούχου, Αίτηση Στήριξης 
(πεδίο ‘’Βιωσιμότητα 
λειτουργικότητα & 
αξιοποίηση πράξης’’ του  
Παραρτήματος)  

33 

Ωριμότητα 
προτεινόμενης 

πράξης 

19.2Δ_122 

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

Σχετικά δικαιολογητικά 
κυριότητας   

34 19.2Δ_123 

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

Μελέτη συνολικής θεώρησης 
(Αφορά τα έργα ανάπλασης 
χώρων εντός οικισμών της 
υπο-δράσης 19.2.4.3) 

35 

Πληρότητα 
πρότασης 

19.2Δ_129 
Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 

Αίτηση Στήριξης & 
Παράρτημα 

36 
ΑΟ5.111_Πλη
ρότητα_19.2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της 
αίτησης στήριξης  

Αίτηση Στήριξης – Παράρτημα 
- Δικαιολογητικά 

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

Αποφάσεις Συλλογικών 
Οργάνων 

38 19.2Δ_121 

Εξετάζεται αν η πρόταση 
συνοδεύεται από αναλυτικό 
προϋπολογισμό εργασιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. 

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Προϋπολογισμός 
προτεινόμενης πράξης’’ του 
Παραρτήματος) 

39 ΑΟ5.113_Πλ 

Εξετάζονται λοιπά στοιχεία που 
αφορούν την επαρκή πληρότητα 
και ωριμότητα της 
προτεινόμενης πράξης 

Αίτηση Στήριξης (πεδίο 
’Τεκμηρίωση ετοιμότητας 
υλοποίησης’’ & ‘’Προβλήματα 
που πρέπει να επιλυθούν για 
την υλοποίησης του 
προτεινόμενου έργου’’) & 
Δικαιολογητικά των πινάκων 
Δ1 και Δ2 

40 

Η προτεινόμενη 
πράξη δύναται 
να υλοποιηθεί 

εντός της 
περιόδου 

επιλεξιμότητας 
που ορίζεται 

στην 
πρόσκληση 

ΑΟ6.111_Χρ 

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

Αίτησης Στήριξης (πεδίο 
‘’Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
πράξης’’ Παραρτήματος) 

41 
Εμπρόθεσμη 

υποβολή 
ΑΟ7.111_Συ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη 
υποβολή συμπληρωματικών ή 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Α/Α Περιγραφή 
Κωδικός 

Κριτηρίου 
Εξειδίκευση 

Δικαιολογητικά - 
Διευκρινήσεις 

συμπληρωματι
κών/ 

διευκρινιστικώ
ν στοιχείων 

διευκρινιστικών στοιχείων 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:               
 
Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, εκτός αυτών που δε δύναται να 
εφαρμοστούν (δεν σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη), διαφορετικά απορρίπτεται. 
Για την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 
στοιχεία από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.  
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων των δράσεων 19.2.4 και 19.2.5 του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/ LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου  Δέλτα 

στο Νομό Θεσσαλονίκης, εξετάζονται τα ακόλουθα: 

 

Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στήριξης 

 1) 19.2Δ_128 : Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και ειδικότερα εάν η 

αίτηση στήριξης, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η υποβολή του φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ, 

υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση. Ειδικότερα εξετάζεται η 

προσκόμιση του αυτοματοποιημένου email εγγράφου της υποβληθείσας αίτησης από το ΟΠΣΑΑ, το 

οποίο λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία, και από το οποίο τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της 

ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 

εργάσιμων ημερών να αποστείλουν στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ την Αίτηση Στήριξης, το αποδεικτικό 

κατάθεσης της, καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.  

 

Επιλεξιμότητα προτεινόμενης πράξης 

 2) 19.2Δ_112 : Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι στοχευμένη και συμβάλει στην 

επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων 

του Τοπικού Προγράμματος. Η εξέταση γίνεται με βάση την εκτίμηση του βαθμού συμβολής της 

προτεινόμενης πράξης, όπως περιγράφεται στο πεδίο ‘’Περιγραφή σκοπιμότητας προτεινόμενου 

έργου’’ του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης, με τους Γενικούς, τους Ειδικούς Στόχους και την 

Τοπική Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και στις Θεματικές Κατευθύνσεις που 

έχουν καθοριστεί ανά υπο-δράση.  

    Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος είναι οι εξής : 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στο διατροφικό τομέα της 

περιοχής, αξιοποιώντας τη δυναμική τοπική παραγωγή – αγροτική και αλιευτική – εθνικής 

σημασίας, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας, ενσωμάτωση καινοτομίας και 

περιβαλλοντικής διάστασης στην παραγωγική διαδικασία, ανάπτυξη συνεργασιών και 

εξωστρέφειας, καθώς και στην οργάνωση των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

(κυρίως οικοτουρισμού και αλιευτικού τουρισμού) στην περιοχή. 

 Αισθητική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, προστασία και ανάδειξη του διεθνούς 

σημασίας φυσικού περιβάλλοντος, και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, που 

συνδέεται με την τοπική παραγωγή, καθώς και δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, τόσο για τους 

κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της και τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενιαίας 

ταυτότητας. 

 Ενθάρρυνση, εμψύχωση, επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού 

γενικά, αλλά και ειδικότερα των επιχειρηματιών και απασχολούμενων στις τοπικές 

επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  και της συνεργατικής κουλτούρας 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

και γενικότερα της προσαρμογής στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, με απώτερο 

στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για υψηλή και σταθερή απασχόληση. 

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος έχει ως εξής : «Διασφάλιση της αειφόρου χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, μέσω ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας κυρίως του διατροφικού τομέα, αξιοποιώντας την πλούσια αγροτική και 

αλιευτική παραγωγή, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, την αξιοποίηση 

του φυσικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, την 

υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αισθητικής αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και δράσεων ενημέρωσης και 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, για ενεργό ένταξή του στην 

προωθούμενη αναπτυξιακή διαδικασία και στήριξη της απασχόλησης».  

Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων του Τ.Π.:  

 Ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας με έμφαση στο διατροφικό τομέα και ειδικότερα σε 

ότι αφορά τη μεταποίηση – τυποποίηση και διάθεση της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής, 

για τη δημιουργία επιτόπου προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση καινοτομίας, περιβαλλοντικής 

διάστασης και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. 

 Αναβάθμιση και οργάνωση των τοπικά παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως οικοτουρισμού και 

ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού, αξιοποιώντας τους ιδιαίτερα αξιόλογους περιβαλλοντικούς και 

αλιευτικούς πόρους της περιοχής.  

 Ενίσχυση κατά προτεραιότητα δράσεων που προωθούν την καινοτομία, σε όλους τους τύπους 

ιδιωτικών επενδύσεων και κατά περίπτωση δημοσίων παρεμβάσεων. 

 Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, μέσω δράσεων προστασίας και ανάδειξης του διεθνούς 

σημασίας φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με 

την τοπική παραγωγική δραστηριότητα και την καταγωγή του τοπικού πληθυσμού. 

 Αισθητική αναβάθμιση μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε ημιαστικά κέντρα της περιοχής 

ολοκλήρωση τεχνικών υποδομών σε τμήμα αυτών, βελτίωση αλιευτικών υποδομών, καθώς και 

αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών και άλλων εξυπηρετήσεων, με στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση του ρόλου τους ως τοπικών πόλων 

ανάπτυξης.  

 Εμψύχωση, τεχνική και στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επενδυτών και εργαζομένων στις 

τοπικές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της τοπικής απασχόλησης. 

 Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο. 

 

Οι Θεματικές Κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος ανά προκυρησσόμενη υποδράση έχουν ως 

εξής: 

Υπο-δράσεις Θεματική Κατεύθυνση 

19.2.4.1, 19.2.4.2, 

19.2.4.3 & 19.2.5.1 

«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού» 

19.2.4.4 & 19.2.4.5 
«Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 

περιοχής» 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 3) 19.2Δ_113 : Στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι σε 

συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/ Leader. 

Το κριτήριο εκπληρώνεται εφόσον εκπληρώνεται το προηγούμενο κριτήριο 19.2Δ_112. Τα έργα θα 

πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην 

επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος.   

 

 4) 19.2Δ_114 : Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 

κοινωνία και συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχεται αν η πράξη προβλέπεται 

στα υφιστάμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Για την εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το 

δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Επίσης, στην 

περίπτωση που δεν έχει  εκπονηθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η 

προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

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

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

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

Ειδικότερα για τους ιδιωτικούς φορείς και νομικά πρόσωπα υποβάλλεται Απόφαση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.  

 

 5) 19.2Δ_130 : Εξετάζεται εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 

περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. Το κριτήριο εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε υπο-

δράση του Τοπικού Προγράμματος βάση της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου, των 

παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της πράξης (πεδίο ‘’Στοιχεία φυσικού 

αντικειμένου πράξης’’ του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης), και του συνολικού προϋπολογισμού 

της προτεινόμενης πράξης, των παραδοτέων της πράξης (πεδίο ‘’Προϋπολογισμός προτεινόμενης 

πράξης’’ του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης).  

 

 6) 19.2Δ_131 : Εξετάζεται αν η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 

προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται από τα  

σχετικά  πεδία της Αίτησης Στήριξης (πεδίο ‘’Γενικά στοιχεία πράξης’’ του Παραστήματος της Αίτησης 

Στήριξης) στα οποία δηλώνεται η  περιοχή υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης (Τοπική /Δημοτική 

Κοινότητα) σε συνδυασμό με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (π.χ. τοπογραφικά σχέδια).  

 

 7) 19.2Δ_124 : Εξετάζεται εάν η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 

αντικείμενο. Ειδικότερα, εξετάζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας μέσα από την περιγραφή του 

φυσικού αντικειμένου της πράξης (πεδίο ‘’Στοιχεία φυσικού αντικειμένου πράξης’’ του 

Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης), η αποτύπωση όλων των προβλεπόμενων δαπανών και η συσχέτιση 

τους με τα προτεινόμενα υποέργα (πεδίο ‘‘Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης’’ του 

Παραρτήματος) ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης μετά την ολοκλήρωση της.  

 

 8) 19.2Δ_132 : Εξετάζεται εάν ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν 

υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ και στους περιορισμούς της πρόσκλησης. Ειδικότερα 

εξετάζεται εάν ο μέγιστος προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πράξης (πεδίο ‘‘Προϋπολογισμός 

προτεινόμενης πράξης’’ του Παραρτήματος) δεν ξεπερνά το ποσό των 600.000 €, ενώ για πράξεις που 

αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το ποσό των 50.000 € για έργα 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

δημόσιου χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 

δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις. (βλ. Άρθρο 4 ΚΥΑ2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα με 

την υπο-δράση και την πράξη). 

 

 9) ΑΟ2.113 : Εάν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6. Η 

εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που 

περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης καθώς και τη φωτογραφική απεικόνιση της 

υφιστάμενης κατάστασης (πεδία ‘’Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενη κατάστασης του 

προτεινόμενου έργου’’ & ‘’Φωτογραφική απεικόνιση’’ του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης).  

 

 10) 19.2Δ_116 : Το κριτήριο αυτό αφορά τον έλεγχο του εύλογου του κόστους των υποβληθεισών 

δαπανών (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων). Ειδικότερα, εξετάζεται 

η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους της πράξης σε σχέση με τις τιμές και τις ποσότητες των 

επιμέρους στοιχείων του προϋπολογισμού (πεδίο ‘‘Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης’’ του 

Παραρτήματος). Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν το κατά πόσο η κοστολόγηση της 

προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους 

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

(πίνακας τιμών ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών 

ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή αξιολόγησης. Σε άλλη περίπτωση ο έλεγχος 

του εύλογου κόστους, γίνεται από οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών 

υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, 

απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι 

συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τόσο 

τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή 

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

την μοναδικότητα ή/και την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το 

προμηθευόμενο προϊόν.  

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

πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδος.  

Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και 

το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό 

αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν 

ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη. 

 

 11) 19.2Δ_119 : Εξετάζεται εάν η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτείται από άλλα 

εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η εξέταση του 

κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην 

τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

 

 12) ΑΟ2.114 : Εξετάζεται εάν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε 

εκτός της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος εντός 5 ετών από την τελική πληρωμή 

στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

(σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71). Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική 



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Υπομέτρου 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα 

14 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. Σε 

περίπτωση που έχει γίνει υποβολή Πρότασης/Αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο 

πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπ. Δήλωση. 

 

 13) 19.2Δ_133 : Εξετάζεται αν η πρόταση έχει ενταχθεί/ οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα/ 

καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η εξέταση του κριτηρίου 

γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην 

τυποποιημένη αίτηση στήριξης. Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή Πρότασης/Αίτησης 

υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσετε σχετικά με Υπ. 

Δήλωση. 

 

 14) 19.2Δ_111 : Εάν η προτεινόμενη πράξη είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό 

δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου 

εξετάζεται αν τηρούνται αθροιστικά τα κριτήρια ΑΟ2_118, ΑΟ2_119, ΑΟ2_120, ΑΟ2_121, 19.2Δ_115, 

19.2Δ_117, 19.2Δ_118 και 19.2Δ_139. 

 

 15) ΑΟ2.121 : Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι σύμφωνη με τους εθνικούς και 

κοινοτικούς κανόνες ως προς τις δημόσιες συμβάσεις. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται από την 

περιγραφή του σχετικού πεδίου του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης ‘’Μεθοδολογία 

Υλοποίησης’’. Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 53, 55 και 56 του Καν. (Ε.Ε.) 

651/2014, είναι δυνατόν να υποβληθούν για χρηματοδότηση έργα που είναι είτε δημοπρατημένα, 

είτε συμβασιοποιημένα, καθώς και έργα για τα οποία έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους, αλλά δεν 

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται με δημόσιες 

συμβάσεις, ο έλεγχος νομιμότητας σταδίων δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης θα 

πραγματοποιείται κατά τον διοικητικό έλεγχο του 1ου αιτήματος πληρωμής (άρθρο 13 της ΥΑ 

13215/30-11-2017) και σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ανακαλείται η απόφαση ένταξης της 

πράξης. Επιπλέον, σε περίπτωση που έχουν εκτελεστεί εργασίες προ του χρόνου έναρξης της 

επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή πριν την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δυνητικό 

δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ, οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές καθίστανται μη επιλέξιμες. 

 

 16) 19.2Δ_115 : Στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται αν για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες 

συμβάσεις έχει υποβληθεί Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 45 του 

N.4412/2016 (Α’ 147), που να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο, τα παρακάτω στοιχεία :  

I. την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, 
II. τον προϋπολογισμό του έργου και την τεκμηρίωσή του 

III. ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα 
IV. κατάλληλη χρονική ανάλυση (χρονικό προγραμματισμό του έργου). 
V. τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του προς ανάθεση έργου, 

VI. την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου, 
VII. την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, 

VIII. στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, 
IX. αρχαιολογικά ευρήματα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, όπου αυτή προβλέπεται, 
X. στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή 

μεταφοράς τους 
XI. προσδιορισμό των  απαιτούμενων μελετών 

XII. καταγραφή των κινδύνων και 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

XIII. την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτήριο 19.2Δ_117 & ΑΟ2.120. 
 

 17) ΑΟ2.119 : Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του 

ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών 

Ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το Κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Για την εξέταση 

αυτή συμπληρώνονται από τον δυνητικό δικαιούχο και ελέγχονται από την ΟΤΔ, το Ερωτηματολόγιο 

Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού και το Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων 

Σύγχρονου Πολιτισμού  (όπου απαιτείται). Σε κάθε περίπτωση, για την εξέταση του κριτηρίου, 

συμπληρώνεται από την ΟΤΔ, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη 

Κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του δυνητικού δικαιούχου και 

τα συνημμένα αυτής. 

 

 18) 19.2Δ_139 : Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014 εφόσον εφαρμόζεται. Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το Κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Για την εξέταση αυτή 

συμπληρώνονται από τον δυνητικό δικαιούχο και ελέγχονται από την ΟΤΔ, το Ερωτηματολόγιο 

Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού και το Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων 

Σύγχρονου Πολιτισμού  (όπου απαιτείται). Σε κάθε περίπτωση, για την εξέταση του κριτηρίου, 

συμπληρώνεται από την ΟΤΔ, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη 

Κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του δυνητικού δικαιούχου και 

τα συνημμένα αυτής. 

Όταν η πράξη παράγει έσοδα συμπληρώνεται ο Πίνακας Ε.Ι.1_4 :Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων 

Πράξεων (Συνημμένο Προκήρυξης) προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές ποσοστό ενίσχυσης.  

Εναλλακτικά, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων 

δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης [άρθρα 53 και 55 του Καν. (ΕΕ) 

651/2014].Σε κάθε περίπτωση που προκύπτει ποσοστό ενίσχυσης μικρότερο του 100%, θα πρέπει να 

υποβληθούν δικαιολογητικά απόδειξης ίδιας συμμετοχής, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, 

είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

 

 19) 19.2Δ_117 : Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους της 

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

ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 

για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο το πεδίο ‘’Περιγραφή 

ενσωμάτωσης των ακόλουθων οριζόντιων πολιτικών από την πράξη – Αειφόρος Ανάπτυξη : 

Συμβατότητα της πράξης με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα με τους όρους, 

περιορισμούς και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-

2020’’ καθώς και ο πίνακας ‘’Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 

152950/23-10-2015’’ σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει , κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, για 

την προτεινόμενη πράξη,  εγκεκριμένη ΜΠΕ και τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων, 

τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα τηρεί 

το σχετικό κριτήριο επιλεξιμότητας, θα δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις 



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Υπομέτρου 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα 

16 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
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κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα 

προσκομίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την απόφαση ένταξης της πράξης, με τον 

κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. 

 

 20) ΑΟ2.120 : Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, 

ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ 

για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου συμπληρώνονται από το δυνητικό δικαιούχο, τα σχετικά πεδία της Αίτησης 

Στήριξης  (πεδίο ’’Περιγραφή ενσωμάτωσης των ακόλουθων οριζόντιων πολιτικών από την πράξη – 

Αειφόρος Ανάπτυξη’’ του Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης & ο Πίνακας Συμμόρφωσης της 

προτεινομένης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020». 

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει , κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, για 

την προτεινόμενη πράξη,  εγκεκριμένη ΜΠΕ και τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων, 

τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα τηρεί 

το σχετικό κριτήριο επιλεξιμότητας, θα δηλώνει ότι η προτεινόμενη πράξη συμμορφώνεται με τις 

κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και ότι θα 

προσκομίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις, εντός εξαμήνου από την απόφαση ένταξης της πράξης, με τον 

κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθ. 13215/30-11-2017 ΥΑ. 

 

 21) 19.2Δ_118 : Εξετάζεται η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη 

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

και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 

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

αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (πεδίο ‘’Περιγραφή ενσωμάτωσης των ακόλουθων οριζόντιων 

πολιτικών από την πράξη – Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

αποτροπή κάθε διάκρισης’’  του Παραρτήματος).   

 

 22) ΑΟ2.118 : Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Εξετάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία, μέσω της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου στο πεδίο ‘’Περιγραφή ενσωμάτωσης 

οριζόντιων πολιτικών – Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία’’ του Παραρτήματος 

της Αίτησης Στήριξης, στα υποβαλλόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις) αλλά και στη σχετική 

βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

Λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός Οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

άτομα με αναπηρία». 

Για το κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην πράξη προβλέπονται 

όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 

στα ΑμεΑ, β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά 

στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο,  στο 

πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν 

έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη 
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νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 

δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για 

ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα.  

 

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

τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη είναι βιώσιμη και λειτουργική όπως περιγράφεται στο 

σχετικό πεδίο (πεδίο ‘’Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση πράξης – Τεκμηρίωση της 

δυνατότητας του Δικαιούχου αναφορικά με τη λειτουργία – συντήρηση του έργου΄΄ του 

Παραρτήματος). Επιπλέον εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα 

αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο 

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

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

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

με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία). 

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

 

 24) ΑΟ2.123_Επιλεξ.Πράξης_19.2Δ : Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλει 

με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που 

απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. Για την εξέταση του κριτηρίου ελέγχεται το σχετικό πεδίο της 

Αίτησης Στήριξης (πεδίο ‘’Χρηματοδοτικό σχήμα – κάλυψη ιδίας συμμετοχής’’ του Παραρτήματος) ενώ 

παράλληλα υποβάλλεται απόφαση του δυνητικού δικαιούχου για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής 

και μη επιλέξιμης δαπάνης, όπου απαιτείται. 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά τη πράξη, μπορεί να προέρχεται από ίδια 

κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται 

να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

 

 25) 19.2Δ_125 : Εξετάζεται εάν στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. Η εξέταση 

του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην 

τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

 

Επιλεξιμότητα δυνητικού δικαιούχου και αρμοδιότητα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης 

 26) 19.2Δ_134 : Στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού εξετάζεται εάν η μορφή του υποψήφιου είναι 

σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

Εξετάζεται εάν ο φορέας πρότασης είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού ή/και φορέας τους, Φορέας Δημόσιου 

Τομέα ή/και Νομικό Πρόσωπο με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, ή/και η ΟΤΔ 

ή μέλος αυτής.  Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται από τα σχετικά πεδία της Αίτησης Στήριξης (πεδίο 

‘’Στοιχεία αιτούντος’’  του Παραρτήματος).  

 

 27) ΑΟ3.111_Επιλ.Δικαιούχου_19.2Δ : εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 

εμπίπτει στους δικαιούχους της πρόσκλησης. Εξετάζεται εάν ο φορέας πρότασης είναι ΟΤΑ Α & Β 

βαθμού ή/και φορέας τους, Φορέας Δημόσιου Τομέα ή/και Νομικό Πρόσωπο με καταστατικό σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, ή/και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται από 

τα σχετικά πεδία της Αίτησης Στήριξης (πεδίο ‘’Στοιχεία αιτούντος’’ του Παραρτήματος). 
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 28) ΑΟ3.112_Επ. : Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης όπως κανονιστικές 

αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κλπ που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης (ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του/ Καταστατικό σε ισχύ/ Σχέδιο καταστατικού για τα 

υπο ίδρυση νομικά πρόσωπα/ Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ). Επιπλέον, εξετάζεται η τεχνική 

επάρκεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του δικαιούχου, για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει, η απόδειξη της οποίας γίνεται με σχετική Υ.Δ. του 

δυνητικού δικαιούχου.  Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια, η πράξη μπορεί να υλοποιηθεί στη βάση προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147) , όπως ισχύει. Σε αυτή την  περίπτωση θα 

πρέπει να υποβληθούν, κατ΄ ελάχιστο, σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και οι 

αποφάσεις συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων. 

 

 29) 19.2Δ_140 : Εξετάζεται μόνο για υφιστάμενους ιδιωτικούς φορείς και Νομικά πρόσωπα εάν 

εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους, μέσω της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών όπως 

Άδεια Λειτουργίας, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, κλπ.   

 

 30) 19.2Δ_141 : Στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται για  τα νομικά πρόσωπα εάν υπάρχει θέμα 

λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, μέσω σχετικών πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

δικαιούχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής εκκαθάρισης. 

 

 31) 19.2Δ_126 : Εξετάζεται αν στον υποψήφιο φορέα μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν 

έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας 

σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του 

δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

 

 32) 19.2Δ_120 : Ελέγχεται η τεκμηρίωση του υπεύθυνου φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση 

όπου απαιτείται. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 

καταστατικό του φορέα λειτουργίας και συντήρησης, κλπ που υποβάλλονται συνημμένα κατά την 

υποβολή της αίτησης στήριξης, καθώς και την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και συντήρησης της 

προτεινόμενης πράξης στο σχετικό πεδίο της Αίτησης Στήριξης (πεδίο 3.4 Παραρτήματος).  

 

Ωριμότητα  προτεινόμενης πράξης. 

 33) 19.2Δ_122 : Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου ελέγχεται αν αποδεικνύεται η κατοχή ή χρήση του 

ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίησης της πρότασης. Σε περίπτωση πράξεων που 

περιλαμβάνουν υποδομές, απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας του δικαιούχου επί του γηπέδου ή 

του αγροτεμαχίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις,  όπως: 
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α) τίτλοι κυριότητας 

i. Συμβόλαιο πώλησης, 
ii. Δωρεά 

iii. Γονική παροχή 
iv. Δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας 
v. Κληρονομική διαδοχή 

β) πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο (κατ΄ελάχιστο 15ετές από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για 
κτιριακές εγκαταστάσεις, συμβολαιογραφικό έγγραφο  μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλάκιο) 
γ) σύμβαση χρησιδανείου 
δ) σύμβαση παραχώρησης χρήσης 
ε) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση. 

Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης  
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά (9) έτη από την δημοσιοποίηση 
της πρόσκλησης. 

Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά 
προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, ενώ τα 
συμφωνητικά θα πρέπει να προσκομίζονται πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης.   

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση 
υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη 
διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη 
εγγεγραμμένων βαρών όταν: 

1. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν 
συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, 

2. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε 
μετά από φυσική καταστροφή, 

3. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την 
υλοποίηση της πρότασης. 

 

 34) 19.2Δ_123 : Εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων ανάπλασης χώρων εντός οικισμών της υπο-

δράσης 19.2.4.3 της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα εξετάζεται εάν υπάρχει μελέτη συνολικής 

θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού 

σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης.  

 

Πληρότητα της αίτησης στήριξης 

 35) 19.2Δ_129 : Εξετάζεται εάν η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

Αίτησης Στήριξης (Αίτηση Στήριξης και Παράρτημα αυτής). 

 

 36) ΑΟ5.111_Πληρότητα_19.2Δ : Στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται η πληρότητα της Αίτησης 

Στήριξης. Ειδικότερα εξετάζεται εάν στην Αίτηση Στήριξης είναι συμπληρωμένα όλα τα σχετικά πεδία, 

και εάν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 

συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και στον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου.  

 



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Υπομέτρου 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα 

20 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 37) ΑΟ5.112_Πλ : Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων για την υποβολή της Αίτησης 

Στήριξης.  

 

 38) 19.2Δ_121 : Εξετάζεται αν η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της Αίτησης Στήριξης (πεδίο ‘’Προϋπολογισμός 

προτεινόμενης πράξης’’ του Παραρτήματος). 

 

 39) ΑΟ5.113_Πλ : Για την εξέταση του κριτηρίου εξετάζονται τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την 

επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης. Για την εξέταση του κριτηρίου 

λαμβάνεται υπόψη η Αίτηση Στήριξης (πεδίο ‘’Τεκμηρίωση ετοιμότητας υλοποίησης’’ & ‘’Προβλήματα 

που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίησης του προτεινόμενου έργου’’ του Παραρτήματος). 

Ειδικότερα για το έργο που θα υλοποιηθεί ως Δημόσια Σύμβαση, εξετάζεται η προσκόμιση των 

δικαιολογητικών των πινάκων Δ1 : Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών 

και της ωρίμανσης της πράξης και Δ2 : Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του 

βαθμού προόδου αυτών, που δηλώνονται από τον δυνητικό δικαιούχο στην πρόταση του.  

 

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

πρόσκληση 

 40) ΑΟ6.111_Χρ. : Εξετάζεται εάν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει 

εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που 

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

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

υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την 

υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση 

κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη 

απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που 

έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην 

τυποποιημένη Αίτηση Στήριξης (πεδίο ‘’Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης πράξης’’ του Παραρτήματος). 

 

Εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων:  

 41) ΑΟ7.111_Συ. : Το κριτήριο αυτό εξετάζεται στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το 

δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν 

εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Σημειώνεται ότι: Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, 

ενώ προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου 

και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται 

με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του 

περιεχομένου της αίτησης στήριξης. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των υποδράσεων της παρούσας 

πρόσκλησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής. 

Υποδράση 19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπό – δράσης  
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.1 

Νομική βάση* 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

Καν. (EE) 651/14  (Γενικός Απαλλακτικός) 

Άρθρο 17 Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  

Άρθρο 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Αναλυτική Περιγραφή  υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων και την υλοποίηση έργων υποδομής 
μικρής κλίμακας, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, καθιστώντας ελκυστικότερη 
την περιοχή παρέμβασης, ως τόπο διαμονής.  

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση για τη δημιουργία τεχνικών υποδομών μικρής κλίμακας 
ή/και την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης υδάτων, την ανάπτυξη 
πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κλπ), καθώς και 
τη βελτίωση τοπικής οδοποιίας εντός των οικισμών της περιοχής παρέμβασης. 

Η κατασκευή δημόσιων επενδύσεων αυτής της κατηγορίας μπορεί να  περιλαμβάνει παρεμβάσεις μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά και δημόσια κτήρια, παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης στον φωτισμό περιβάλλοντος χώρου, κλπ), ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (νέες 
ολοκληρωμένες μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης βιοαποβλήτων, κλπ), εφαρμογές τηλεματικής (τηλεματικός 
χειρισμός δικτύου ύδρευσης, ποιότητας πόσιμου νερού,  καταγραφής και διαχείρισης βλαβών, σε πραγματικό 
χρόνο, διαδικτυακός χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας αντλιοστασίων γεωτρήσεων, κλπ), τεχνολογίες 
αισθητήρων και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης (συστήματα τηλεπισκοπικής περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης ήδη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, κλπ), εφαρμογές ολοκληρωμένης καταγραφής/ διαχείρισης 
προβλημάτων για τη λειτουργία των υποδομών (διαδικτυακή αναφορά προβλημάτων από τους δημότες με νέες 
τεχνολογίες, εφαρμογές smartphone, κλπ). 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση πράξης 
που παράγει έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης (άρθ. 56 του Καν. (ΕΕ) 651/2014). 

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 10
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας 

ζωής του τοπικού πληθυσμού», της κατηγορίας : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  
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Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  450.000,00 34,62% 7,57% 

Δημόσια Δαπάνη  450.000,00 34,62% 10,65% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, 
οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμο

λογία 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 

των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 
0 

2 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
15% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 

στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0 

3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 
0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 

το μέγεθος του έργου 
10% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 
50 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Κριτήρια Επιλογής Υποδράσης 19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, 
οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμο

λογία 

5 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

25% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

7 

Εισαγωγή καινοτομίας / 

ΤΠΕ ή πιλοτικών 

καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 

10% 

100 

  
Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Υπο-δράση 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπό – δράσης  
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.2 

Νομική βάση* Κανονισμός 1305/2013 – Άρθρο 20 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων, καθώς και τη δημιουργία ή βελτίωση 
τοπικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, καθιστώντας ελκυστικότερη 
την περιοχή παρέμβασης, ως τόπο διαμονής.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό πολύ-λειτουργικών χώρων για δράσεις 
κοινωνικής αλληλεγγύης, και ενημέρωσης (δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, 
στέγαση δημοτικών/ κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων-παντοπωλείων και συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες 
– άνεργους, κλπ).. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση πράξης 
που παράγει έσοδα, το ποσό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Εναλλακτικά, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
δύναται να καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
[άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014]. 

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 10
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας 

ζωής του τοπικού πληθυσμού», της κατηγορίας : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  250.000,00 19,23% 4,21% 

Δημόσια Δαπάνη  250.000,00 19,23% 5,92% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κλπ) 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμο

λογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

0 

2 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
10% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 

στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0 

3 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

10% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

5 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κλπ) 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμο

λογία 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

20% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

7 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 

επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 10% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ 

ή πιλοτικών καινοτόμων 

εφαρμογών 

Ναι 

10% 

100 

  
Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Υπο-δράση 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπό – δράσης  

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

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.3 

Νομική βάση* Κανονισμός 1305/2013 – Άρθρο 20 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής παρεμβάσεων για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, για την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία, βελτίωση ή/και τον εκσυγχρονισμό τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης, τη σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού 
ενδιαφέροντος, τη δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου, 
συμπεριλαμβανομένου συναφούς εξοπλισμού και δράσεις παραγωγής κατάλληλου υλικού και μέσων τουριστικής 
πληροφόρησης (παραγωγή έντυπου πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ). Επιπλέον στην υπο-δράση περιλαμβάνεται και η ενίσχυση παρεμβάσεων ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών στην περιοχή παρέμβασης. 

Ειδικά σε ότι αφορά τα έργα ανάπλασης εντός οικισμών, αυτά θα ακλουθούν τις βασικές αρχές βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και θα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού. Επίσης στο πλαίσιο 
της υπο-δράσης ενισχύονται ενέργειες πολυμεσικής διαδικτυακής προβολής και ανάδειξης αξιόλογων τουριστικών 
πόρων, μέσω της παραγωγής κατάλληλου περιεχόμενου σε ψηφιακή μορφή (κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο), 
εικονικές περιηγήσεις, ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές, κλπ. 

Ειδικά για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού ή τμήματος αυτού, 
θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του 
οικισμού ή τμήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση πράξης που 
παράγει έσοδα, το ποσό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.  

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 10
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής 

του τοπικού πληθυσμού», της κατηγορίας : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  300.000,00 23,08% 5,05% 

Δημόσια Δαπάνη  300.000,00 23,08% 7,10% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.) 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδότ

ηση 

Βαθμολο

γία 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 10% 

100 

  

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 

στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0 

3 
Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

10% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

5 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

20% 100   
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.) 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδότ

ηση 

Βαθμολο

γία 

δικαιολογητικά   

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

20% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

7 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 

επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείαι σύσταση φορέα 10% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 

Εισαγωγή καινοτομίας / 

ΤΠΕ ή πιλοτικών 

καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 

10% 

100 

  
Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
  

 

  



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Υπομέτρου 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα 

30 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Υπο-δράση 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπό – δράσης  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.4 

Νομική βάση* Κανονισμός 1305/2013 – Άρθρο 20 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες σχετίζονται κατά προτεραιότητα: 

1. με την τοπική αγροτική οικονομία,  

2. την τοπική γεωργική παραγωγή καθώς και 

3. τα αντίστοιχα παραγόμενα χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα.  

Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση στο Κριτήριο 2: «Προτεραιότητες της υπο-δράσης», θα πρέπει οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις να σχετίζονται με έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-
δράσης. 

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων, τοπικών πανηγυριών, διαγωνισμών, κλπ, με σκοπό αφ’ ενός 
μεν την προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων, αφ’ ετέρου δε τη διατήρηση και προβολή χαρακτηριστικών 
τοπικών παραδοσιακών τεχνών, πολιτιστικών εθίμων, κλπ.. Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως 
σημαντικές, να  απευθύνονται κυρίως στον τοπικό πληθυσμό, αλλά δευτερευόντως και στο ευρύτερο κοινό και να 
έχουν κατά το δυνατόν έναν περιοδικό - επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 50.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση πράξης που 
παράγει έσοδα, το ποσό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Εναλλακτικά, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να 
καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης [άρθρο 53 και 55 
του Καν. (ΕΕ) 651/2014]. 

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 13
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 

περιοχής», της κατηγορίας : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 3,85% 0,84% 

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 3,85% 1,18% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμολο

γία 

1 Προτεραιότητες υπο-δράσης 
Ναι 

30% 
100 

  
Όχι 0 

2 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

15% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

25% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

4 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 10% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

5 

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης 

στο πλαίσιο του παρόντος 

σχεδίου χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

20% 

100 

  Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Υπο-δράση 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπό – δράσης  

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

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.5 

Νομική βάση* Κανονισμός 1305/2013 – Άρθρο 20 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων, (που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη 
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και 
αγροτικών τοπίων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, με 
στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερα σημαντικής τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της 
περιοχής.  

Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως η αποκατάσταση και 
διατήρηση της φυσικής και αισθητικής αξίας περιοχών – τοπίων, η αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων 
της υπαίθρου, οι παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας επιλεγμένων περιοχών (π.χ. 
προστατευόμενων περιοχών), καθώς και δράσεις για την υλοποίηση ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Τα έργα των ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπονται στο υφιστάμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή να υπάρχει απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη δέσμευση ένταξης της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. Για έργα που αφορούν σε άυλες ενέργειες, το συνολικό κόστος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00€ 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση πράξης που 
παράγει έσοδα, το ποσό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Εναλλακτικά, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να 
καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης [άρθρο 53 και 55 
του Καν. (ΕΕ) 651/2014]. 

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 13
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η 
αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας κτισμάτων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό 
ενδιαφέρον και αξία (π.χ. αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και άλλων 
κτισμάτων συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου υπήρχε αγροτική παραγωγική δραστηριότατα  αλλά σήμερα είναι μόνο 
επιδεικτικού σκοπού ή άλλων πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως μύλων, γεφυριών, κλπ), καθώς και τη 
δημιουργία επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό υποδομών πολιτισμού και συναφών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά 
και συνεδριακά κέντρα, μουσεία, ωδεία, βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, κλπ).   
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

περιοχής», της κατηγορίας : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  250.000,00 19,23% 4,21% 

Δημόσια Δαπάνη  250.000,00 19,23% 5,92% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια, κλπ. 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμολο

γία 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 
0 

2 
Αναγκαιότητα της 

πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 

στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
10% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 

Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
0 

3 
Ρεαλιστικότατα - 

αξιοπιστία κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια, κλπ. 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμολο

γία 

5 

Ρεαλιστικότατα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 

μέγεθος του έργου 
10% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 

φάσεων υλοποίησης του έργου 
50 

6 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

7 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

20% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

8 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 

επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 10% 
100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται 0 

9 

Υλοποίηση σε 

κατηγορίες και είδος 

περιοχών σε σχέση 

και με τη 

σπουδαιότητά τους ή 

την κρισιμότητα 

ασκούμενων 

πιέσεων                                                                                            

(περιοχές RAMSAR, 

NATURA, 

προστατευόμενες 

περιοχές, 

Ναι 

10% 

100 

  

Όχι 0 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια, κλπ. 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδό

τηση 

Βαθμολο

γία 

υγροβιότοποι, 

περιοχές που έχουν 

χαρακτηρισθεί 

«τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους»)      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

Υπο-δράση 19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 

Ι) Αναλυτική περιγραφή  

Τίτλος Δράσης  Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

Κωδικός Δράσης  19.2.5 

Τίτλος υπό – δράσης  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.5.1 

Νομική βάση* Κανονισμός 1305/2013 – Άρθρο 20 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση έργων βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
και λοιπές μονάδες μεταποίησης/ εμπορίας τοπικών προϊόντων, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των 
προϊόντων αυτών, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, στις τοπικές και ευρύτερες αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η σύνδεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με μία τουλάχιστον μεταποιητική μονάδα.  

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και λοιπές μεταποιητικές 
μονάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων 
(πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής, κλπ), συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μονάδων αυτών με αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στο τοπικό και ειδικά στο αγροτικό εισόδημα.  

Ειδικότερα η υπο-δράση περιλαμβάνει την επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου, το 
οποίο εμφανίζει σημαντικά προβλήματα στην περιοχή παρέμβασης, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, με την 
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (π.χ. διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, κλπ), την εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων, 
καθώς και τη στρώση του αγροτικού οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας, περιλαμβανομένης και της 
ασφαλτοτσιμεντόστρωσης. 

Τα έργα των ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπονται στο υφιστάμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή να υπάρχει απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη δέσμευση ένταξης της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Θεματική Κατεύθυνσης που εξυπηρετείται 

Η υπο-δράση εξυπηρετεί την 10
η
 Θεματική Κατεύθυνση : «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής 

του τοπικού πληθυσμού», της κατηγορίας  : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 100,00% 0,84% 

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 100,00% 1,18% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης 

ΙΙ )Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις  στήριξης, για την 
υποδράση, είναι: 
 

Κριτήρια Επιλογής υπο-δράσης 19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

α/α Κριτήρια Εξειδίκευση κριτηρίου Βαρύτητα 
Μοριοδότ

ηση 

Βαθμο

λογία 

1 

Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

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

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

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

2 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματ

ος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 

μέγεθος του έργου 
15% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 

φάσεων υλοποίησης του έργου 
50 

3 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

4 

Ετοιμότητα 

έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

25% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 
30 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

5 

Αριθμός μονάδων 

μεταποίησης που 

εξυπηρετούνται 

από την 

υλοποίηση της 

πράξης  

Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 μονάδες  

30% 

100 

  
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 2 και έως 3 

μονάδες 
60 

Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 μονάδες 30 

Εξυπηρετείται τουλάχιστον 1 μονάδα  0  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   (ΣΒΚ) 100 
  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) 30 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων των επιμέρους 

δράσεων 19.2.4 και 19.2.5 σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης  

Η σκοπιμότητα της πράξης εξετάζεται με βάση τον αριθμό των στρατηγικών ή ειδικών στόχων 

του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πράξης. Η συσχέτιση θα 

υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με το 

ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με τους στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα 

λαμβάνει και την υψηλότερη βαθμολογία. 
 

2. Αναγκαιότητα της πράξης 

Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, με την ύπαρξη στοιχείων που 

τεκμηριώνουν την ύπαρξη ίδιας ή παρόμοιας υπηρεσίας/ υποδομής στην Τοπική/ Δημοτική 

Ενότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλει στην αντιμετώπιση 

της ανάγκης ή του προβλήματος που έχει προσδιοριστεί. Το κριτήριο είναι δυαδικό (δεν 

υπάρχει/υπάρχει). 
 

3. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους της πράξης σε σχέση με τις τιμές και 

τις ποσότητες των επιμέρους στοιχείων του προϋπολογισμού.  

Πιο συγκεκριμένα :  

- Στις πράξεις που εκτελούνται με δημοσιές συμβάσεις εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους της πράξης σε σχέση με το τιμολόγιο δημοσίων έργων, 

- Στις πράξεις που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους της πράξης σε σχέση με αντίστοιχες δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών 

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

προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Τέλος βαθμολογείται η απόκλιση μεταξύ του αιτούμενου και του τελικά εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, όπως αυτός προκύπτει κατά την αξιολόγηση. Η 

απόκλιση υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με 

το ποσοστό. Το μικρότερο ποσοστό απόκλισης θα  λαμβάνει και την υψηλότερη βαθμολογία 
 

4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος  

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση και ειδικότερα, εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 

2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. 

Η εξέταση αυτή γίνεται σε σχέση με: α) το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος της πράξης), 

β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), γ) τους ενδεχόμενους 

κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή 

πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για 

την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ., δ) το επίπεδο ωριμότητας της 
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πράξης. Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που 

έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ και άλλα διαθέσιμα εργαλεία. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) 

διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 
 

5. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα και η ορθή συμπλήρωση και η σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και Παράρτημα αυτής), ώστε να είναι δυνατή η 

διαμόρφωση πλήρους εικόνας σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της πράξης και η σαφήνεια 

και η πληρότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αξιολόγησή της 

κα τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα αυτής. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό σαφήνειας και πληρότητας της πρότασης θα λαμβάνει και την υψηλότερη 

βαθμολογία. 

 

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας για την άμεση έναρξη υλοποίησης της 

πράξης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/μελετών, αδειών, κλπ, σε συνδυασμό με το χρόνο που απαιτείται 

για την έκδοση τους, σύμφωνα με την περίοδο επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της 

τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση.  

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται:  

α) η ύπαρξη τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και  

β) η ύπαρξη εγκρίσεων/αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων.  

Ειδικότερα η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία (έγγραφα 

/δικαιολογητικά, κλπ)  που  δηλώνονται και υποβάλλονται μέσω των παρακάτω: 

α) του Πίνακα αποτύπωσης τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης,  

β) του Πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών,   

γ) των εγκεκριμένων μελετών, με συνημμένα όλα τα τεύχη, σχέδια, προϋπολογισμό, καθώς και 

τις εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα των αναγκαίων τεχνικών 

υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης, και 

δ) των διαθέσιμων αδειών και εγκρίσεων, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών.  

Η βαθμολόγηση θα γίνεται με βάση την εξασφάλιση του συνόλου ή μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/ αδειών, οπότε ο υποψήφιος θα λαμβάνει, κατά περίπτωση, την 

αντίστοιχη βαθμολογία,. 

Σε περίπτωση που η πράξη δεν διαθέτει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχουν υποβληθεί 

τις αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/ άδειες, θα 

τίθεται η μικρότερη βαθμολογία. 

 

7. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Εξετάζεται η εφαρμογή στοιχείων καινοτομίας, νέων τεχνολογιών ή πιλοτικών εφαρμογών στο 

πλαίσιο της πράξης. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 
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Ως καινοτομία ορίζεται «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και 

παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που 

βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί 

να ορισθεί ότι «η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την 

εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό 

τομέα». 

Μια καινοτόμα πράξη μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε 

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

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

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

καταναλωτές).  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:  

α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του 

χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά 

συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού 

ή υπηρεσίας), ή,  

β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, 

μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το 

αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της 

παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά 

οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.  

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων 

τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση 

άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά 

αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.  

ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των 

μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση 

της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της 

αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας. Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η 

εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση 

της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές. 

 

8. Σύσταση Φορέα  

Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο Φορέας (Εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) που θα είναι αρμόδιος 

για την εκτέλεση/υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο είναι δυαδικό (έχει συσταθεί/ δεν έχει 

συσταθεί). 

 

9. Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης 

Το κριτήριο αξιολογείται μόνο στην υποδράση 19.2.4.4 και αφορά στην εξέταση της 

σημαντικότητας της εκδήλωσης, καθώς και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατά την 

τελευταία πενταετία. 
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10. Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές, 

υγροβιότοποι, περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»)      

Το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζεται μόνο την υπο-δράση 19.2.4.5 Για την εξέταση του 

κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη αν η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός περιοχής για την 

οποία υπάρχει υφιστάμενο εγκεκριμένο καθεστώς προστασίας (Προεδρικό Διάταγμα, ΚΥΑ, 

Αποφάσεις) από αρμόδιο φορέα. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). 

 

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

Η εξέταση του κριτηρίου αφορά την υπο-δράση 19.2.5.1 και σχετίζεται με τον αριθμό των 

μεταποιητικών μονάδων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται από την 

βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου ή την επέκτασή του, με στόχο την 

ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση  σε γεωργική γη. Η υψηλότερη βαθμολογία τίθεται στην 

περίπτωση που εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 μονάδες. 

 

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο δυνητικός δικαιούχος από την 

αξιολόγηση όλων των ανωτέρω κριτηρίων ανέρχεται στο 30% της μέγιστης βαθμολογίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση προτάσεων που ισοβαθμούν θα εξετάζεται η επιμέρους 

βαθμολόγηση των κριτήριων επιλογής με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.  
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6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Α/Α 
Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης 

Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή με τον 
φυσικό φάκελο 

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

2.  Αίτηση Στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του δικαιούχου 

Ναι Ναι 

3.  Αποδεικτικό  κατάθεσης (αυτοματοποιημένο email από 
ΟΠΣΑΑ) & όλων των συνημμένων δικαιολογητικών στην ΟΤΔ 
στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση 

 Ναι 

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

Όχι Ναι 

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

Όχι Ναι 

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

Όχι Ναι 

7.  Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων 
εντός σχεδίου περιοχών 

Όχι Ναι 

8.  Για ΟΤΑ, απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή 
εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ. 
Για λοιπούς φορείς & Νομικά πρόσωπα, απόφαση 
συλλογικού οργάνου 

Όχι Ναι 

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

Όχι Ναι 

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

Όχι Ναι 

11.  Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης 

Όχι Ναι 

12.  Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1) Όχι Ναι 

13.  Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού 
προόδου (Δ2) 

Όχι Ναι 

14.  Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, προμετρήσεις, 
αναλυτικά τιμολόγια 

Όχι Ναι 

15.  Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Όχι Ναι 

16.  Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Όχι Ναι 

17.  Άδειες και εγκρίσεις Όχι Ναι 

18.  Πίνακας Ε.Ι.1_4: Υπολογισμός καθαρών εσόδων πράξεων 
(όπου απαιτείται) 

Όχι Ναι 

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

Όχι Ναι 

20.  Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας, συνοδευόμενα από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά:  

Όχι Ναι 
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-βαρών 
-μη διεκδικήσεων 
-ιδιοκτησίας 

21.  Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον 
απαιτούνται 

Όχι Ναι 

22.  Ερωτηματολόγιο ΚΕ έργων πολιτισμού & έργων σύγχρονου 
πολιτισμού (αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.4 & 19.2.4.5, κατά 
περίπτωση) 

Όχι Ναι 

23.  Έγγραφο υπηρεσίας για το είδος και τον αριθμό των 
εκμεταλλεύσεων (αφορά μόνο την υποδράση 19.2.5.1) 

Όχι Ναι 

24.  Βεβαίωση ότι η πράξη δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία 
και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου 
(αφορά μόνο την υποδράση 19.2.5.1) 

Όχι Ναι 

25.  Δήλωση περί σύνδεσης ή μη της πράξης με συνεχές 
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο υφιστάμενο ή υπό κατασκευή 
(αφορά μόνο την υποδράση 19.2.5.1) 

Όχι Ναι 

26.  Υ.Δ. για την εκπλήρωση των κριτηρίων 19.2Δ_117, 19.2Δ_126, 
19.2Δ_133 & Α02.120 (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 

Ναι Ναι 

 

Επιπλέον των ανωτέρω, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στο φυσικό φάκελο της 
Αίτησης Στήριξης, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον παρόντα 
Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου και αφορούν στην εξέταση εκπλήρωσης όλων των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας (π.χ. για υφιστάμενα νομικά πρόσωπα: άδεια λειτουργίας & πιστοποιητικά λύσης, 
εκκαθάρισης ή πτώχευσης, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης & αποφάσεις συμβαλλομένων 
φορέων για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του Ν.4412/2016, όπου απαιτείται, κλπ). 

 

 

 


