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Εισαγωγή
Ο παρόν Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης, συντάσσεται στο πλαίσιο
της 1ης Πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος
του Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής.
Παρουσιάζει τα κριτήρια ελέγχου της διαδικασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών δικαιούχων κατά το Διοικητικό Έλεγχο
(αξιολόγηση) των αιτήσεων στήριξης, με στόχο την επιλογή από την ΟΤΔ των
αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος και της 1 ης
πρόσκλησης.
Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014,
περιλαμβάνεται επαλήθευση:
1. της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης,
2. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου,
3. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που
συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη,
4. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής,
5. της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης με την κατηγορία δαπανών ή τη μέθοδο υπολογισμού που πρέπει
να χρησιμοποιείται όταν η ενέργεια ή μέρος αυτής εμπίπτει στο άρθρο 67
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
6. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων
των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των παραπάνω σημείων 1, 2 και 3 η αίτηση στήριξης
απορρίπτεται.
O παρακάτω πίνακας αποτελεί το συνοπτικό πλαίσιο καταγραφής των απαιτούμενων
στοιχείων για την υποβολή της αίτησης στήριξης, δίνοντας περιγραφικά τα στοιχεία
εκείνα που απαρτίζουν μία ολοκληρωμένη πρόταση και τα κριτήρια τα οποία
εξετάζονται για την θετική αξιολόγηση της πράξης.
Α/Α

Περιγραφή

Εξειδίκευση

1

Εμπρόθεσμη υποβολή
αίτησης στήριξης

Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται
στην πρόσκληση.

2

Επιλεξιμότητα δυνητικού
δικαιούχου και
αρμοδιότητα εκτέλεσης
προτεινόμενης πράξης

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

3

Επιλεξιμότητα
προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα
εκτέλεσης του έργου.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες και τομείς
εστίασης της πρόσκλησης.
Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Εξετάζεται
αν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στους Στρατηγικούς Στόχους του ΠΑΑ 2014
– 2020 και την προτεραιότητα 6 «Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική
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Α/Α

Περιγραφή

Εξειδίκευση
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές», περιοχή εστίασης 6Β «Προώθηση της
τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές», σύμφωνα με τους οποίους
υλοποιείται το ΤΠ.
Επιπρόσθετα η πράξη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς
στόχους του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020, όπως τίθενται
από την τοπική στρατηγική.
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)
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε
υποδομή ή παραγωγική επένδυση, η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός
της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο
δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71).
Εξετάζεται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι
εντός των ορίων, όπως τίθενται στην πρόσκληση.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.
Ειδικότερα εξετάζεται: α) η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει
όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), β) αν η
κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη.
Εξετάζεται αν 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.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία.
Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις.
Εξετάζεται αν τα έργα εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική
κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής
Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας που ορίζονται στην πρόσκληση. Αφορά
στη δράση 19.2.5.1.
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
διαδικασία, αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν
επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική
πρόσκληση και ειδικότερα:

4

Πληρότητα πρότασης

Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού
δικαιούχου, στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται:
Η μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από
άλλο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου.
Η παραγωγή ή η μη παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωσης της
πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
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Α/Α

Περιγραφή

Εξειδίκευση
Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή
άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την
υποβολή της αίτησης στήριξης.
Λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της
προτεινόμενης πράξης.

5

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

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.

6

Εμπρόθεσμη υποβολή
συμπληρωματικών/
διευκρινιστικών στοιχείων

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά
υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει
ενίσχυση, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται στη τρέχουσα πρόκληση και δεν έχει
δικαίωμα κατάθεσης αίτησης στήριξης σε προσκλήσεις του τρέχοντος και του
επόμενου ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης για όλα τα ΤΠ.
Στην περίπτωση αυτή η ΟΤΔ Δικτύου Νήσων θα διαβιβάσει τα στοιχεία των
αιτούντων που απορρίφθηκαν στην εν λόγω περίπτωση στη ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020
η οποία φροντίζει για την εξασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης σε όλες της ΟΤΔ.
Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η ΟΤΔ οφείλει να
πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων των
αιτουμένων προς αξιολόγηση πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη
κατάσταση. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση
αυτοψίας η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης. Τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνουν το φάκελο της αίτησης στήριξης.
Εξαιρούνται της διαδικασίας οι άυλες ενέργειες.
Ακολούθως αξιολογούνται και βαθμολογούνται τα κριτήρια επιλογής και
προσδιορίζεται ο συνολικός εγκρινόμενος προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό
στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη και το «εύλογο κόστος» των προτεινόμενων
δαπανών.
Για την αποτύπωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, συμπληρώνεται
κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως
αυτό απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ.
Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης
πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΤΔ.
Κατά την αξιολόγηση η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει, την υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων και διευκρινήσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση
του σχετικού εγγράφου στον δυνητικό δικαιούχο, όπως περιγράφεται στην 1 η
πρόσκληση του ΤΠ.
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορθώνουν προφανή σφάλματα της
αίτησης ή των δικαιολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και εκδόθηκαν
πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
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Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της
αίτησης στήριξης.
Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα οι επιτροπές συντάσσουν πίνακα αποτελεσμάτων,
στον οποίο περιλαμβάνονται οι παραδεκτές – βαθμολογηθείσες και οι μη παραδεκτές
αιτήσεις στήριξης. Οι παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική
σειρά, ανά υποδράση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:
1. οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός
προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της
πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου
που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη υποδράση.
2. το οικονομικό αντικείμενο των αιτήσεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το
διοικητικό έλεγχο.
3. οι αιτήσεις οι οποίες, πληρούν μεν τα απαιτούμενα κριτήρια, αλλά δεν κρίνονται
καταρχήν παραδεκτές, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της
πρόσκλησης στη συγκεκριμένη υποδράση.
4. οι αιτήσεις που κρίνονται μη παραδεκτές προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής
τους.
Ο δικαιούχος με την υποβολή της αίτησης στήριξης αποδέχεται ότι Θα διευκολύνει
κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και
ότι θα παρέχει τα στοιχεία εκείνα που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη
αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
Αναλυτικότερα, στον Οδηγό παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας
(αποκλεισμού) ανά υποδράση, τα κριτήρια επιλογής (βαθμολόγησης), καθώς και οι
όροι κάτω από τους οποίους πραγματοποιείται η εξέταση και βαθμολόγησή τους.
Εν συνεχεία δίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αντιστοίχιση τους
σύμφωνα με την εξέταση των δικαιολογητικών.
Για την μέγιστη σαφήνεια και κατανόηση του Οδηγού, οι πίνακες Κριτηρίων
Επιλεξιμότητας, Κριτηρίων Επιλογής και Δικαιολογητικών, παρέχουν την
δυνατότητα ακριβούς αντιστοίχισης με τους αντίστοιχους κωδικούς του
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΑΑ), καθώς και την αντιστοίχιση των αιτούμενων
δικαιολογητικών με το πεδίο των κριτηρίων που αφορούν.
Επεξηγήσεις:
ΑΠ: Η αρίθμηση με τον παρόν κωδικό αναφέρεται στα Κριτήρια Επιλεξιμότητας ή
Αποκλεισμού (1 έως 36). Σε συνέχεια του πίνακα 1 που ακολουθεί στο κεφάλαιο 1,
τα κριτήρια θα καλούνται με την συντομογραφία ΑΠ και την τιμή αρίθμησης.
ΒΘ: Η αρίθμηση με τον παρόν κωδικό αναφέρεται στα Κριτήρια Επιλογής πράξης ή
Βαθμολόγησης (1 έως 10). Σε συνέχεια του πίνακα 6 που ακολουθεί στο κεφάλαιο
5.2, τα κριτήρια θα καλούνται με την συντομογραφία ΒΘ και την τιμή αρίθμησης.
Δ: Η αρίθμηση με τον παρόν κωδικό αναφέρεται στα Δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στήριξης (1 έως 30). Σε συνέχεια του
πίνακα 8 που ακολουθεί στο κεφάλαιο 6, τα κριτήρια θα καλούνται με την
συντομογραφία Δ και την τιμή αρίθμησης.
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Η διάρθρωση των κεφαλαίων του παρόντος περιλαμβάνει το Κεφάλαιο 1 και 2 με τα
Κριτήρια Επιλεξιμότητας των πράξεων και τις οδηγίες για την εξέταση αυτών
αντίστοιχα.
Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά η Στρατηγική Τοπικής
Ανάπτυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός και
περιβάλλον “Εν Πλω”», σύμφωνα με την οποία αξιολογείται η σκοπιμότητα της
εκάστοτε πράξης και η συσχέτισή της με την αναπτυξιακή στρατηγική.
Τα Κεφάλαια 4 και 5, περιγράφουν τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Πράξεων και τις
οδηγίες που θα εφαρμοστούν από την ΟΤΔ κατά την αξιολόγηση τους, με σκοπό την
τελική κατάταξη των δικαιούχων.
Ακολουθεί στο Κεφάλαιο 6, η παρουσίαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει
της παρούσας 1ης πρόσκλησης, ενώ στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται διευκρινήσεις
επί αυτών, αλλά και η αντιστοίχισή τους, σύμφωνα με την εξέταση των Κριτηρίων
Επιλεξιμότητας και Επιλογής, όπως αναλύονται στα παραπάνω κεφάλαια.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, μέσω της πλατφόρμας στην
ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής.
https://www.opsaa.gr/RDIIS
www.atticalag.gr
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1. Ένταση Ενίσχυσης Πράξεων Δράσης 19.2.4 Τοπικού
Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020
Στο πλαίσιο της δράσης 19.2.4 μπορούν να ενισχυθούν πράξεις δημοσίου, τοπικού
χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις όπου οι πράξεις αυτές, πλήρως αιτιολογημένα, δεν
εμπίπτουν στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων η ενίσχυση τους γίνεται δυνάμει
του άρθρου 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%
εκτός των περιπτώσεων όπου παράγονται έσοδα, οπότε και για τις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται η εξέταση των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους επένδυσης (παρ. 7β,
άρθρο 61 Καν.(ΕΕ) 1303/2013).
Στις περιπτώσεις όπου μία πράξη εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων η
ενίσχυσή της γίνεται δυνάμει του Καν (ΕΕ) 651/2014 (άρθρα 53, 55, 56). Για τις
πράξεις αυτές και όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις το ποσό της ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους
εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις
επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, μέσω
μηχανισμού
ανάκτησης.
Αυτό
προκύπτει
έπειτα
από
την
κατάρτιση
χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
Εναλλακτικά για επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. € στις περιπτώσεις
εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να καθαριστεί
στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής
ανάλυσης.
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι δυνητικές πράξεις αποτελούν δημόσιου/
τοπικού χαρακτήρα πράξεις, κρίνεται σκόπιμο η εφαρμογή των συγκεκριμένων
διατάξεων και κανονισμού συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών ενίσχυσης, να
γίνονται προς όφελος των δικαιούχων και των πράξεων που υλοποιούν.
Μία ενίσχυση εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων εφόσον συντρέχουν όλα
τα παρακάτω:
1) Αποτελεί χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος
2) Συνιστά επιλεκτική – προνομιακή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή
οικονομικών κλάδων.
3) Αποτελεί χρηματοδότηση πλεονεκτήματος με κρατικούς πόρους.
4) Δημιουργεί πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού και/ ή στρέβλωση του
ενδοενωσιακού εμπορίου.
Για τις υποδράσεις 19.2.4.2., 19.2.4.3., 19.2.4.4., 19.2.4.5. και 19.2.6., οι
δημιουργούμενες
υποδομές/
ενέργειες
των
δράσεων
κατασκευάζονται/
δημιουργούνται / υλοποιούνται με στόχο τη δημιουργία, βελτίωση, ή επέκταση
βασικών υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
όλου του τοπικού πληθυσμού και παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια
χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους
της εν λόγω δραστηριότητας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την
παρεχόμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι δράσεις δεν ενέχουν στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης. Σε άλλη περίπτωση εξετάζονται ως κρατική ενίσχυση και η

10
1 Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020:
«Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»
η

Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησης προσδιορίζεται μέχρι του ύψους της έντασης
ενίσχυσης που προσδιορίζεται μέσω της χρήσης του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 .
Ειδικότερα για τις υποδράσεις 19.2.4.3 και 19.2.4.5. έργα που αφορούν στην
οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων ενέχουν στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης και εξετάζονται σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό. Αν κριθεί ότι εμπίπτει στο
ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησης μέχρι
ύψους της έντασης ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΑΞΕΩΝ
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και στο πρόγραμμα CLLD/ LEADER, μέτρο 19 και
την 1η πρόσκληση για την επιλογή των πράξεων.

1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

Πίνακας 1: Πίνακας Κριτηρίων Επιλεξιμότητας Πράξεων Δράσεων / Υποδράσεων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2004-2020 (ΠΑΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ : 19.2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου

Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)

ΑΠ1

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

19.2Δ_112

ΑΠ2

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

19.2Δ_113

ΑΠ3

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

19.2Δ_111

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ/Α1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ
Δικαιολογητικών

Υπο-δράσεις
που αφορά

Δ15, Δ27,Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

Δ4

Το σύνολο των
υποδράσεων

Δ4,Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων έχουν οριζόντια εφαρμογή στις υποδράσεις. Το πεδίο Δ/Α ισχύει μόνο στην περίπτωση του κριτηρίου ΑΟ2.124_Ετ
(ΑΠ18) – Λοιποί όροι επιλεξιμότητας, όπου βρίσκει εφαρμογή μοναδικά στην υποδράση 19.2.5.1.
1

1
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Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ

ΌΧΙ

Δικαιολογητικών

Δ/Α1

Υπο-δράσεις
που αφορά

19.2Δ_114

ΑΠ4

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

Δ4

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_116

ΑΠ5

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

Δ6, Δ31

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_117

ΑΠ6

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

Δ25

ΑΠ7

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

Δ25

19.2Δ_118

ΑΠ8

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

19.2Δ_119

Το σύνολο των
υποδράσεων
Το σύνολο των
υποδράσεων

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_120

ΑΠ9

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

Δ16

Το σύνολο των
υποδράσεων πλην
της 19.2.4.4, που
αφορά σε άυλες
ενέργειες

19.2Δ_121

ΑΠ10

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

Δ5

Το σύνολο των
υποδράσεων
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Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ

ΌΧΙ

Δικαιολογητικών

Δ/Α1

Υπο-δράσεις
που αφορά

ΑΠ11

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

Δ7, Δ11

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_123

ΑΠ12

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

Δ10

19.2.4.3

19.2Δ_124

ΑΠ13

Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό
φυσικό αντικείμενο

Δ4, Δ5, Δ17

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_125

ΑΠ14

Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή
στοιχεία

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΠ15

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της
πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις
για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΠ16

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

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_128

ΑΠ17

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

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΟ2.124_Ετ

ΑΠ18

Δ14, Δ29, Δ30

19.2.5.1

19.2Δ_122

19.2Δ_126

19.2Δ_127

Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον
ορίζονται στην πρόσκληση
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Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ

ΌΧΙ

Δικαιολογητικών

Δ/Α1

Υπο-δράσεις
που αφορά

19.2Δ_130

ΑΠ19

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους
όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υποδράσης

Δ4

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_131

ΑΠ20

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

Δ4,Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_132

ΑΠ21

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

Δ5

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_133

ΑΠ22

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

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_134

ΑΠ23

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

Δ2

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_137
(κωδ.
Δικαιολογ.)

ΑΠ24

Τεχνική επάρκεια του ν. 4412/2016 για έργα που
υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις

Δ27, Βάσει της
ισχύουσας
νομοθεσίας, εφόσον
απαιτείται

Το σύνολο των
υποδράσεων

19.2Δ_139

ΑΠ25

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

Δ28

19.2.4

19.2Δ_141

ΑΠ26

Για νομικά πρόσωπα δεν
εκκαθάρισης ή πτώχευσης

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

υπάρχει

θέμα

λύσης,
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Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)

ΑΠ27

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)

ΑΟ2.114

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ

ΌΧΙ

Δικαιολογητικών

Δ/Α1

Υπο-δράσεις
που αφορά

Δ3, Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΠ28

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

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων πλην
της 19.2.4.4, που
αφορά σε άυλες
ενέργειες

ΑΟ2.118

ΑΠ29

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

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΟ2.120

ΑΠ30

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης

Δ12

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΟ3.112_Επ

ΑΠ31

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

Δ18

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΟ5.111_Πλ

ΑΠ32

Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΟ5.112_Πλ

ΑΠ33

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

Δ1, Δ17

Το σύνολο των
υποδράσεων

ΑΠ34

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

ΑΟ2.113

ΑΟ6.111_Χρ

Δ25

Το σύνολο των
υποδράσεων
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Α/Α
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ
ΑΟ7.111_Συ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κριτηρίου
ΑΠ35

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΣΑΑ
Περιγραφή Κριτηρίου Επιλεξιμότητας
(Αποκλεισμού)
Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών
ή διευκρινιστικών στοιχείων

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ

ΌΧΙ

Δικαιολογητικών

Δ/Α1

Δ26

Υπο-δράσεις
που αφορά
Το σύνολο των
υποδράσεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, η απάντηση
πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΑΞΕΩΝ
Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας (αποκλεισμού) πράξεων των δράσεων
που ενισχύονται μέσω της πατούσας εξετάζονται γενικώς τα ακόλουθα:
19.2Δ_111 Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο
ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο:
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_112 Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλλουν στην
επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών
κατευθύνσεων των ΤΠ.
Η εξέταση του κριτηρίου βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης του Τοπικού Προγράμματος
των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός και περιβάλλον ”Εν Πλω”», όπως παρατίθεται στο
κεφάλαιο 3 του παρόντος Οδηγού.
19.2Δ_113 Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που
αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά με το CLLD/LEADER
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. Η προτεραιότητα που
αναφέρεται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/LEADER είναι:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: «Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Β: «Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις
αγροτικές περιοχές»
Επίσης, εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους όρους και
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα εάν:
Εμπίπτει στους Στρατηγικούς Στόχους του ΠΑΑ 2014 – 2020 και συγκεκριμένα αν η
τεκμηρίωση του προτεινόμενου έργου ικανοποιεί τα κάτωθι:
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού
συστήματος
Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των
αγροτικών περιοχών
Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών
19.2Δ_114_Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την
τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_116_Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών
(εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων)
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Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση
κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (εγκεκριμένος
πίνακας τιμών ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή διασταυρωτικός
έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή
αξιολόγησης.
Επίσης, η ΟΤΔ οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη τους και τους επίσημους
τιμοκαταλόγους των προμηθευτών καθώς και σχετικές μελέτες προσδιορισμού του
εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό και έχουν υποστηρίξει
βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών
υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.
Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές
προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο
(ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3)
συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι
συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ καλείται
να αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις
ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο
συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να
αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές
που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου
κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδος. Οι
Πίνακες αυτοί αποτελούν συνημμένο της παρούσας 1ης πρόσκλησης και έχουν
υποβληθεί από την ΟΤΔ Δίκτυο Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής και έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1032/16-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής
με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης, στο πλαίσιο της έγκρισης της 1ης πρόσκλησης και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της.
Οι Πίνακες αυτοί δύναται να επικαιροποιούνται στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης
μεταγενέστερων προσκλήσεων.
19.2Δ_117_Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_118_Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής
καταγωγής
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 και τα αναφερόμενα στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
Επιπλέον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
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19.2Δ_119_Να
διασφαλίζεται
ότι
δεν
έχουν
χρηματοδοτηθεί
ή/και
χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για
το ίδιο φυσικό αντικείμενο
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_120_Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία
ή τη συντήρηση όπου απαιτείται
Υποβάλλονται από τον υποψήφιο στοιχεία νομοθεσίας ή κανονιστικού πλαισίου βάσει
των οποίων, ο Φορέας Λειτουργίας της πράξης όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση
στήριξης, έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης αυτής.
19.2Δ_121_Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης
Συμπληρώνονται σε περίπτωση υποέργων Πράξεων που δεν υλοποιούνται με
δημόσιες συμβάσεις, τα υποδείγματα των πινάκων που επισυνάπτονται στην
πρόσκληση διαμορφωμένα όπως απαιτείται σύμφωνα με το αντικείμενο της Πράξης,
εκτός από την περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων για τα οποία
υποβάλλονται οι προμετρήσεις και ο προϋπολογισμός των υποέργων της Πράξης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.
19.2Δ_122_Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται αποδεικτικά
ιδιοκτησίας. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές
αποφάσεις, κ.λπ. που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης.
Σύμφωνα με την ΥΑ, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι
ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν
διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων
αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη
εγγεγραμμένων βαρών όταν:
α. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που
δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
β. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή,
γ. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για
την υλοποίηση της πρότασης.
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται αποδεικτικά
ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή
προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί
του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε
περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου
ή/και υλοποίησης μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον
εννιά (9) έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.
Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης, γίνονται
δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου
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ή/και του ακινήτου, ενώ τα συμφωνητικά θα πρέπει να προσκομίζονται πριν την
έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης.
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
Υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ενδεικτικού περιεχομένου «Μελέτης
συνολικής θεώρησης αισθητικής αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού» το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα 1η πρόσκληση.
19.2Δ_124_Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης και τεκμηριώνεται στην
αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, ενώ αποτυπώνεται και στον
αναλυτικό προϋπολογισμό της πράξης.
19.2Δ_125_Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_126_Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_127_Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της
πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που
έχει συστήσει την ΟΤΔ
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_128_Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του
αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία
που ορίζεται από την προκήρυξη.
Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο
ΟΠΣΑΑ. Στην περίπτωση που αυτή τροποποιηθεί, (ΥΑ 13215/30-11-2017, άρθρο 9)
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης της αίτησης.
19.2Δ_130_Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης
Εξετάζεται εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και τους
περιορισμούς της υποδράσης στην οποία υποβάλλεται η πράξη, όπως αυτά
αναφέρονται στον παρόντα οδηγό και στην πρόσκληση.
19.2Δ_131_Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος

εφαρμογής

της

Η περιοχή εφαρμογής παρουσιάζεται αναλυτικά στην Πρόσκληση και αφορά στο
σύνολο της περιοχής παρέμβασης του TΠ Νήσων Αττικής.
19.2Δ_132_Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ Ειδ. Μέγ. Προϋπ.πρ. και επιλ.προϋπ.
600.000, σε περίπτ.μη άυλων πρ.και 50.000 σε περίπτ.άυλων
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Τεκμηριώνεται στους πίνακες με τον αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση στήριξης.
19.2Δ_133_Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα /
καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης. Σε περίπτωση που έχει γίνει
υποβολή αίτησης / πρότασης για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα, ο υποψήφιος το
δηλώνει σχετικά με Υπεύθυνη Δήλωση.
19.2Δ_134_Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ,
όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση
Εξετάζεται βάσει των στοιχείων του υποψήφιου που επισυνάπτονται στην αίτηση
στήριξης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις κατηγορίες των
δικαιούχων της πρόσκλησης ανά υποδράση.
19.2Δ_137_Τεχνική επάρκεια του ν. 4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με
δημόσιες συμβάσεις
Εξετάζεται βάσει των στοιχείων του υποψήφιου που επισυνάπτονται στην αίτηση
στήριξης. Ο δικαιούχος στην περίπτωση που αφορά σε φορέα που υλοποιεί τις
προτεινόμενες πράξεις βάσει δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να διαθέτει την
τεχνική επάρκεια ή να υπάρχει σχετική πρόβλεψη βάσει του άρθρου 44 του Ν.
4412/2016.
19.2Δ_139_Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)
651/2014 εφόσον εφαρμόζεται
Το παρόν εξετάζεται για τη δράση 19.2.4.
Για την εξέταση του κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 20142020 (αρχείο_20. Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_301015) για
την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη.
Η αξιολόγηση γίνεται από την ΟΤΔ κατά τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου.
Ο δικαιούχος συμπληρώνει το σχετικό Έντυπο 11 της Πρόσκλησης, μόνο στην
περίπτωση των υποδράσεων 19.2.4.4 και 19.2.4.5. και κατά περίπτωση στην
19.2.4.3, εφόσον πρόκειται για έργο πολιτισμού.
19.2Δ_141_Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή
πτώχευσης
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης, εφόσον απαιτείται.
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)
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
ΑΟ2.114_Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή
μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71)
Βεβαιώνεται από τον υποψήφιο στην αίτηση στήριξης.
ΑΟ2.118_Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρία
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Εξετάζεται πως η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων
με αναπηρία. Για το κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) στην πράξη προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, β) Δεν
προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση
σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το
δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, έκθεση
τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 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
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.
Για την εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: (Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ).
ΑΟ2.120_Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές 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 εξέταση του κριτηρίου συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ο πίνακας
συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της αριθμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ο οποίος επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
ΑΟ3.112_Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου

την πρόταση

έχει

την

Εξετάζονται στοιχεία τεκμηρίωσης που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή
της αίτησης από τον υποψήφιο όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων
κλπ.
ΑΟ5.111_Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης
Εξετάζεται αν έχει υποβληθεί η αίτηση στήριξης σύμφωνα με το υπόδειγμα της
πρόσκλησης, αν έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πεδία αυτής
και αν έχουν επισυναφθεί τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά στο σύνολό τους.
ΑΟ5.112_Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμόδιων οργάνων για την υποβολή της
αίτησης στήριξης
Τεκμηριώνεται από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψήφιου (κατάλληλα
υπογεγραμμένη), η οποία επισυνάπτεται από τον υποψήφιο στα δικαιολογητικά.
ΑΟ6.111_Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης
εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η
πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής
Τεκμηριώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του παραρτήματος της πρόσκλησης.
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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. Επίσης, εξετάζεται αν η
προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής.
Σύμφωνα με την ΥΑ, ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό
αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως
δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή
της ένταξης. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.
ΑΟ7.111_Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
στοιχείων
Στην περίπτωση που ζητήθηκαν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία,
εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία προβλέπονταν στην πρόσκληση,
εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης και διορθώνουν προφανή
σφάλματα της αίτησης στήριξης ή/και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της
αίτησης στήριξης.
Σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα συμπληρωματικά
στοιχεία και οι διευκρινίσεις, για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική
τους υποβολή τους και ταυτόχρονα ο δικαιούχος ενημερώνει με υπογεγραμμένη
επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, την ΟΤΔ, εντός
της οριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας. Τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι
διευκρινίσεις στοιχείων, για τα οποία δεν ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική
υποβολή τους στο ΟΠΣΑΑ, υποβάλλονται συνημμένα της υπογεγραμμένης
επιστολής υποβολής και συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης στήριξης.
ΑΟ2.124_Εξετάζονται
πρόσκληση

λοιποί

όροι

επιλεξιμότητας

εφόσον

ορίζονται

στην

Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση της υποδράσης 19.2.5.1, όπου βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη
και
εξυπηρέτηση
μεταποιητικών
μονάδων
(τουλάχιστον
μίας)
που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του ΤΠ, παράλληλα με την
εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
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4. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Τοπικού Προγράμματος «Περιβάλλον
και Πολιτισμός “Εν Πλω”»

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το κεφάλαιο της εγκεκριμένης πρότασης.
Παρουσιάζονται οι στόχοι του τοπικού προγράμματος και η στρατηγική που
υιοθετείται για την επίτευξη αυτών στην περιοχή παρέμβασης των Νήσων Αττικής,
στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του
ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της
Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης προκύπτει επαναπροσδιορισμός της συσχέτισης των
δράσεων του τοπικού προγράμματος με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, όπως
τέθηκαν για τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής (Διάγραμμα 1).
4.1.

Καθορισμός στόχων του τοπικού προγράμματος

Για τον καθορισμό των στόχων του τοπικού προγράμματος ελήφθη υπόψη:
Α) το Προγραμματικό Πλαίσιο 2014 – 2020, όπως αυτό αποτυπώνεται σε σχετικά
στρατηγικά κείμενα και κατευθύνσεις και ειδικότερα:
−

το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020,

−

το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο
19 αυτού,

−

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και κυρίως την
Προτεραιότητα 4 αυτού,

−

η Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (RIS 3) της
Περιφέρειας Αττικής,

−

το Πρόγραμμα Δράσης του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ) 2021 –
Περιφερειακού πλαισίου Αττικής,

−

το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση των περιοχών
NATURA 2000 (Prioritized action framework/ PAF),

−

η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και οι κατευθύνσεις που προκύπτουν από τη
Διακήρυξη για το Πολιτιστικό Τοπίο,

−

η Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος

Β) το Προφίλ της περιοχής παρέμβασης (ιδιαιτερότητες και τοπικά χαρακτηριστικά),
που αποτέλεσαν τη βάση του τοπικού σχεδιασμού και ειδικότερα:
−

τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης,

−

τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT για την περιοχή παρέμβασης,

−

οι εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού όπως
αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες διαβούλευσης.
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οι ως άνω κύριοι
θεματικοί στόχοι και κατευθύνσεις:
Πίνακας 2: Προγραμματικό πλαίσιο 2014 - 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014 - 2020
Α. Θεματικοί Στρατηγικοί Στόχοι ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Α1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
Α2. Προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Α3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής χρήσης πόρων
Α4.
Βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων και του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
Α5. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς
Α6. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές
δικτύων
Α7. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων
Α8. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια
βίου μάθηση
Α9. Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της
χρήσης και της ποιότητάς τους
Α10. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
Β. Στρατηγικοί Στόχοι ΠΑΑ 2014 - 2020
Β1. Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος
Β2. Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών
περιοχών
Β3. Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών
Β1. Θεματικές Κατευθύνσεις Μ19 2014 - 2020
Β1.1. Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων
Β1.2. Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας
Β1.3. Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την
καταπολέμηση της φτώχειας
Β1.4. Την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής/ μεταναστευτικής
κρίσης
Β1.5. Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
Β1.6. Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή
Β1.7. Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Β1.8. Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων
Β1.9. Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Β1.10. Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
Γ. Στόχοι ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020
Γ1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους
Γ2. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δ. Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας
Αττικής
Δ1. Παραγωγή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής
Δ2. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο
Δ3. Ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014 - 2020
Δ4. Σχεδιασμός, υλοποίηση και χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του
πολιτιστικού αποθέματος
Δ5. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο
Δ6. Υποστήριξη καινοτόμων ιδιωτικών πρωτοβουλιών
Ε. Πρόγραμμα Δράσης του νέου ΡΣΑ 2021 – Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής
(για τη Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής (Δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας,
Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου, Κυθήρων και κοινότητα
Αντικυθήρων)
Ε1. Προώθηση του τουρισμού υπό το πρίσμα δικτύωσης με την περιοχή της
Αθήνας−Αττικής, προκειμένου ο νησιωτικός χώρος να αποτελεί συνδυασμένο προορισμό
διεθνούς εμβέλειας
Ε2. Πρόκριση ήπιας ανάπτυξης, ανάλογα με τα κατά τόπους συγκριτικά πλεονεκτήματα,
με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου τοπίου και
περιβάλλοντος
Ε3. Προώθηση ειδικά επιλεγμένων μορφών τουρισμού και διασύνδεσή τους με δίκτυο
πολιτισμικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών
Ε4. Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις
ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη
ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα,
η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς
τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των νησιών
Ε5. Επιδίωξη οργάνωσης των νησιών του Αργοσαρωνικού με ενίσχυση των συνδέσεων
και λειτουργική μεταξύ τους συσχέτιση, βελτίωση της θαλάσσιας σύνδεσης της Αίγινας με
τη μεταφορά των πορθμειακών και θαλάσσιων εμπορευματικών συνδέσεων στο Λεόντι,
καθώς και των εσωτερικών οδικών συνδέσεων του νησιού
Ε6. Επιδίωξη, κατά προτεραιότητα, της βελτίωσης των υποδομών των δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών, δικτύων όμβριων και
αντιπλημμυρικής προστασίας και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των
υδάτων και της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις και της οργάνωση των χώρων
διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης
Ε7. Έκδοση Προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου και του εκάστοτε
συναρμόδιου Υπουργού που εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του παρόντος για τα νησιά των
Κυθήρων και Αντικυθήρων
Ε8. Οργάνωση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων του
τομεακού Ειδικού Πλαισίου
ΣΤ. Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για τη χρηματοδότηση περιοχών
NATURA 2000 (2014 – 2020)
ΣΤ1. Βελτίωση/ Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών
προτεραιότητας
ΣΤ2. Βελτίωση/ Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης άλλων τύπων οικοτόπων και ειδών
που καλύπτουν οι Οδηγίες (Οδηγίες για τους οικότοπους και την ορνιθοπανίδα).
ΣΤ3. Προώθηση επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 σχετιζόμενες με
πράσινο τουρισμό και θέσεις εργασίας, προς ενίσχυση του μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως
έρευνα, εκπαίδευση, επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και προώθηση των συνεργασιών (και
διασυνοριακών) συνδεδεμένων με τη διαχείριση του δικτύου.
Ζ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο & Διακήρυξη για το Πολιτιστικό Τοπίο
Ζ1. Kαθορισμός και εφαρμογή πολιτικών οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία, τη
διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου
Ζ2. Ένταξη του τοπίου στις χωροταξικές και πολεοδομικές πολιτικές, στις πολιτιστικές,
περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014 - 2020
Ζ3. Ενδυνάµωση της συνείδησης των πολιτών, των ιδιωτικών οργανισµών και των
δηµόσιων αρχών
Ζ4. Διοργάνωση πολυτοµεακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε σχέση µε την πολιτική
για το τοπίο, την προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασµό του, για επαγγελµατίες στον
ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα
Ζ5. Παρακολούθηση και έλεγχος - συνεχής συντήρηση του πολιτιστικού τοπίου ως
συλλογική κληρονομιά
Ζ6. Αξιολόγηση της οικονομίας που αναπτύσσεται εντός και πέριξ του τοπίου,
λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη την οικονομική αποτίμηση του φυσικού κεφαλαίου και τις
οικονομικές μελέτες για την κληρονομιά (heritage economics).
Η. Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
Η1. Προαγωγή καινοτομικής θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με την προώθηση της
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών ευκαιριών στο
πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, περιλαμβανομένου του κλάδου της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
Η2. Βελτίωση της σύνδεσης των δικτύων μεταφορών και ενέργειας
Η3. Αντιμετώπιση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της συνεργασίας, για καλή
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων, μείωση
της θαλάσσιας ρύπανσης, δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων
θαλάσσιων περιοχών
Η4. Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού, Διαφοροποιημένη τουριστική προσφορά, Καινοτομία
και ποιότητα, Μέτρα για την αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων
φορέων στον κλάδο του τουρισμού, Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο
πλαίσιο σχεδίων δράσης εδαφικής ανάπτυξης

Πίνακας 3: Τοπικός Σχεδιασμός
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ι. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
Ι1. Πολιτισμός, νησιωτικότητα, φύση, θάλασσα
Ι2. Ανεργία με ποσοστά που παρουσιάζουν αυξητική τάση
Ι3. Χαμηλές ευκαιρίες ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας
Ι4. Δυσκολίες μετακίνησης και επικοινωνίας, λόγω νησιωτικότητας με παράλληλη αύξηση
των κατοίκων
Ι5. Δυνατότητες ενίσχυσης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με βάση τα
ιδιαίτερα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου
ΙΙ. SWOT Ανάλυση
ΙΙ1. Δημιουργία και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών υποδομών για την υποστήριξη της
τοπικής παραγωγής στον πρωτογενή τομέα
ΙΙ2. Αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και την
ενδυνάμωση της σχέσης του με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
ΙΙ3. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, βασισμένων στα περιβαλλοντικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου και στις τοπικές ιδιαιτερότητες - Ανάδειξη και
ενίσχυση των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και
τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε νήσου, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση και προώθηση
της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς
ΙΙ4. Προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας εν
γένει
ΙΙ5. Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και απευθείας διάθεση των τοπικών προϊόντων
και ανάπτυξη των εσωτερικών οικονομικών σχέσεων στην περιοχή παρέμβασης - Ανάπτυξη
και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης με την εισαγωγή καινοτόμων
πρακτικών, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τοπικών προϊόντων
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΙΙΙ. Προτάσεις φορέων
ΙΙΙ1. Έργα βελτίωσης, αποκατάστασης και επέκτασης δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή
χρήση
ΙΙΙ2. Έργα διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της υπαίθρου
ΙΙΙ3. Έργα υποδομής ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
ΙΙΙ4. Έργα ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού και
ενέργειες ανάδειξης και προβολής
ΙΙΙ5. Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης
ΙΙΙ6. Έργα στήριξης του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα

Οι γενικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που συμπυκνώνουν τις ανάγκες του
τοπικού σχεδιασμού όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία που περιγράφηκε
ανωτέρω, συνοψίζονται στους ακόλουθους:
1. Η ανάδειξη των στοιχείων του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως
βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
2. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της
διασύνδεσης και της καινοτομίας
Οι παραπάνω δύο (2) γενικοί στόχοι αναλύονται σε δέκα (10) ειδικούς στόχους, οι
οποίοι εξειδικεύονται σε τριάντα (30) δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Πίνακας 4: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι
Γενικός Στόχος 1: Ανάδειξη των στοιχείων
του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως
βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της
περιοχής

Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας
μέσω
της
συνεργασίας, της διασύνδεσης και
της καινοτομίας

1.
Ενίσχυση
της
πολιτιστικής
και
περιβαλλοντικής κληρονομιάς και ανάδειξη προώθηση του πολιτιστικού τοπίου

1. Ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα
μέσω
της
μεταποίησης
και
της
διασύνδεσης
με
την
τουριστική
επιχειρηματικότητα

2. Ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής και
παραγωγικής
ταυτότητας
μέσω
της
υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων

2. Ενίσχυση - εκσυγχρονισμός των
επιχειρήσεων εστίασης και δικτύωση
αυτών για την αξιοποίηση της τοπικής
παραγωγής και την προώθηση της
ελληνικής κουζίνας

3.
Ενίσχυση
της
διαχείρισης
των
προστατευόμενων
περιοχών
και
των
σημαντικών περιοχών για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών
Υπηρεσιών

3. Ενίσχυση της διασύνδεσης και της
επικοινωνίας των νήσων με τον Πειραιά
και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο

4. Προώθηση δράσεων και έργων ερμηνείας
περιβάλλοντος και καινοτόμων προσεγγίσεων
ολοκληρωμένης πληροφόρησης του κοινού

4.
Ανάπτυξη
συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων στις αλιευτικές περιοχές
και διασύνδεση με τους τομείς του
περιβάλλοντος και του τουρισμού
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Γενικός Στόχος 1: Ανάδειξη των στοιχείων
του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως
βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της
περιοχής

Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας
μέσω
της
συνεργασίας, της διασύνδεσης και
της καινοτομίας

5. Προώθηση έργων υποδομής για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
την κοινωνική συνοχή και την αειφορική
διαχείριση των πόρων

5. Προώθηση της ενημέρωσης και
εκπαίδευσης επιχειρηματιών για την
αειφορική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους

Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, σύμφωνα με το πρότυπο και τις οδηγίες για
την αναμόρφωση, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας 5: Δράσεις τοπικού προγράμματος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.2 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.7 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας
και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την
εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
19.3.1: Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ
19.3.2: Ενώνοντας τους δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων
19.3.3: Parks Protection III - Διαχείριση, προστασία και οικονομική ανάπτυξη
προστατευόμενων περιοχών
19.3.4: Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες ΙΙ – Η Μεσόγειος στο πιάτο
19.3.5: Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα
19.4: Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
4.2.1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με
σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων
τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κ.λπ.)
4.2.2: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με
διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.
4.2.3: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία,
υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)
4.2.4: Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη
ανάπτυξη των περιοχών
4.2.5: Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών,
αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας, κ.λπ.)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.2.6: Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
(αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.)
4.3.1: Συνεργασία περιοχών με σημαντικές λιμενικές υποδομές
4.3.2: Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση των δράσεων, όπως τελικά
διαμορφώθηκαν κατόπιν αναμόρφωσης, με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του
τοπικού προγράμματος, όπως καθορίστηκαν για την επίτευξη της τοπικής
στρατηγικής της περιοχής παρέμβασης.

Διάγραμμα 1:: Συσχέτιση Δράσεων και Ειδικών Στόχων του Τοπικού
Προγράμματος

20

1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

Ε.Σ.1.1

Γενικός Στόχος 1
Ε.Σ.1.2
Ε.Σ.1.3

Ε.Σ.1.4

Ε.Σ.1.5

Ε.Σ.2.1

Γενικός Στόχος 2
Ε.Σ.2.2
Ε.Σ.2.3
Ε.Σ.2.4

✓
✓

19.2.2
19.2.3
19.2.4

✓

✓

✓

19.2.5

✓

19.2.6
19.2.7

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

19.3.1

✓
✓

19.3.2
19.3.3

✓

19.3.4
19.3.5

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

4.3.1
4.3.2

Ε.Σ.2.5

✓

19.2.1

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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Συσχέτιση Τοπικού Σχεδιασμού & Προγραμματικού Πλαισίου 2014-2020 με
γενικούς και ειδικούς στόχους τοπικής στρατηγικής
Στους επόμενους πίνακες τεκμηριώνεται η συσχέτιση των γενικών και ειδικών
στόχων με το προγραμματικό πλαίσιο 2014 – 2020, με την υφιστάμενη κατάσταση,
τη SWOT Ανάλυση και τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους τοπικούς
φορείς.
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Τεκμηρίωση σε σχέση με το Προγραμματικό Πλαίσιο 2014 – 2020
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της τοπικής στρατηγικής έχουν επιλεγεί βάσει των
αναγκών ικανοποίησης του τοπικού σχεδιασμού και παράλληλη κοινή στοχοθέτηση
και ικανοποίηση του προγραμματικού πλαισίου 2014 – 2020.
Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα συσχετίσεων, οι γενικοί στόχοι
κατανέμονται ισομερώς, με την πλειοψηφία των ειδικών στόχων να αντιστοιχούν σε
πάνω από δύο ή και τρεις κατηγορίες των ομάδων τοπικού σχεδιασμού και
προγραμματικού πλαισίου, αποδεικνύοντας την άμεση συσχέτιση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον τοπικό σχεδιασμό ο Γενικός Στόχος 1
«Ανάδειξη των στοιχείων του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως βάση
για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής», εξειδικεύεται σε ειδικούς στόχους με
κατεύθυνση:
−

την ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ενημέρωσης του κοινού,

−

την υλοποίηση έργων υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

−

την αειφορική διαχείριση των πόρων,

−

την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής, παραγωγικής και περιβαλλοντικής
ταυτότητας και τη διαφοροποίηση/ ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Οι ως άνω εξειδικεύσεις αποτελούν τμήμα του αναπτυξιακού προτύπου που
σχεδιάζεται για την περιοχή με βάση το οποίο διαχειρίζονται αειφορικά οι πόροι,
αναδεικνύονται τα στοιχεία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της παραγωγής,
ενισχύεται και εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν, οργανώνονται και προβάλλονται
και διασυνδέονται οι επισκέψιμοι χώροι, οι πολιτιστικές υποδομές & υλοποιούνται
εκδηλώσεις προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα.
Οι ειδικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της περιοχής και ικανοποιούν
ταυτόχρονα το προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου 2014 – 2020, εξυπηρετώντας
την προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού (Α2) και την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής
χρήσης πόρων (Α3).
Παράλληλα, εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις που τίθενται από τη Στρατηγική για την
Έξυπνη Εξειδίκευση έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής
και ειδικότερα η ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού
ψηφιακού περιεχομένου (Δ3), καθώς επίσης και ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και
χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος (Δ4).
Ο Γενικός Στόχος 1 σχετίζεται συνολικά με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που
προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και τη Διακήρυξη για το
Πολιτιστικό Τοπίο. Και στα δύο στρατηγικά κείμενα η ολοκληρωμένη διαχείριση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η ανάσχεση της αλλοίωσης των τοπίων και η
προστασία τους ως κοινού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πόρου, η διαμόρφωση
του πλαισίου συνεργασιών για την προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών
τοπίων, αποτελούν βασικές συνιστώσες.
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Επίσης, ο Γενικός Στόχος 1 συνδυάζεται άμεσα με την προτεραιότητα 3 (προώθηση
πράσινων επενδύσεων) του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας 2014 - 2020.
Σε αυτό αναγνωρίζεται το δυναμικό που διαθέτουν οι περιοχές ΝATURA 2000 για
την οικονομία της χώρας και ιδιαίτερα για δύο βασικούς τομείς: α) τον τουρισμό, με
την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος,
και β) τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση της
αγροτικής παραγωγής και της συνεισφοράς της στη διατήρηση των οικοσυστημικών
υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται η εκπόνηση Ειδικών Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο
ευρύτερων χωρικών ενοτήτων και με προσανατολισμό σε δράσεις/ επενδύσεις για
την υποστήριξη/ προώθηση της αγροτικής παραγωγής ή/ και του οικοτουρισμού. Σε
αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
α. Υποστήριξη των μέτρων ενίσχυσης και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που
προβλέπονται για τις περιοχές ΝATURA 2000.
β. Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην άσκηση επιμέρους αγροτικών
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
γ. Ανάπτυξη υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος καθώς και εξυπηρέτησης/
διακίνησης επισκεπτών.
δ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής/ οικολογικής πιστοποίησης
αγροτικών προϊόντων καθώς και προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον τοπικό σχεδιασμό ο Γενικός Στόχος 2 «Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της διασύνδεσης και της
καινοτομίας», εξειδικεύεται σε ειδικούς στόχους με κατεύθυνση:
−

την ενίσχυση
μεταποίησης,

δράσεων

υποστήριξης

του

πρωτογενούς

τομέα

και

της

−

την προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται
αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και η παροχή τουριστικών
υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των παραγόμενων
τοπικών προϊόντων.

−

την ανάπτυξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με την εισαγωγή καινοτόμων
πρακτικών και την ενίσχυση της απευθείας διάθεσης των τοπικών προϊόντων.

−

την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης επιχειρηματιών για την αειφορική
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Οι ειδικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της περιοχής και ικανοποιούν
ταυτόχρονα το προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου 2014 – 2020, εξυπηρετώντας
τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων και του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (Α4), Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
της Καινοτομίας (Α10), Προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (Α2), των Θεματικών Στρατηγικών Στόχων
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
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Παράλληλα, εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις που τίθενται από τη Στρατηγική για την
Έξυπνη Εξειδίκευση έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής
και ειδικότερα η παραγωγή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής (Δ1),
η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών προϊόντων (Δ2) και η
υποστήριξη καινοτόμων ιδιωτικών πρωτοβουλιών (Δ6).
Ο Γενικός Στόχος 2 συνδυάζεται άμεσα με το σύνολο των στόχων που προκύπτουν
από το Πρόγραμμα Δράσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου 2021 του Περιφερειακού
Πλαισίου Αττικής και ειδικότερα, με τις εξειδικεύσεις της Χωρικής ενότητας της
Νησιωτικής Αττικής (Ε1 έως Ε8).
Σχετίζεται, τέλος, συνολικά με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν
από την Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος στο πλαίσιο ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας και υποστήριξης
δράσεων αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων (Η1 έως Η4).
Τεκμηρίωση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη SWOT ανάλυση και
τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, τη
SWOT ανάλυση και τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς διαμορφώθηκαν οι
βασικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος όπου είναι η στήριξη του τομέα παροχής
υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με τη στήριξη των γεωργικών
προϊόντων και την πρόθεση αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους με τη δημιουργία
ή/και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων εστίασης για την αξιοποίηση της τοπικής
γεωργικής παραγωγής και την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας.
Από τις ως άνω προσεγγίσεις επίσης, προέκυψε η αναγκαιότητα υλοποίησης έργων
υποδομής και αρδευτικών έργων για την περιοχή, η υλοποίηση δράσεων για την
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας
και καινοτόμων επιχειρηματικών με βάση τον πρωτογενή τομέα, η προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος ως πόρων
ενίσχυσης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.
Σημαντική κατεύθυνση αποτελεί η υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος των νησιών, καθώς και έργων υποδομών που
σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη διατήρηση και
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους επισκέπτες.
4.2.

Στρατηγική τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020
«Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”»

Η 1η Αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος, δεν συνιστά μεταβολή της ανάπτυξης
της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος σύμφωνα με την υποβληθείσα αρχική
πρόταση, τόσο ως προς την επιλογή βασικών κατευθύνσεων όσο και της κύριας
αναπτυξιακής στρατηγικής.
Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος απορρέουν άμεσα από όλους τους
στρατηγικούς στόχους και τα οράματα του Προγραμματικού Πλαισίου 2014 - 2020
και οδηγούν στην επιλογή των θεματικών κατευθύνσεων της τοπικής αναπτυξιακής
στρατηγικής. Οι θεματικές κατευθύνσεις καθορίζονται με βάση τις τοπικές ανάγκες,
τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, ενώ η
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αναπτυξιακή στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από μια βασική θεματική κατεύθυνση
η οποία συνδέεται με τις δευτερεύουσες συμπληρωματικές κατευθύνσεις.
Για την περιοχή παρέμβασης των Νήσων Αττικής, η κύρια θεματική κατεύθυνση του
Τοπικού Προγράμματος «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» είναι η
εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, και τούτο
τεκμηριώνεται ως εξής:
Η ενίσχυση των στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση
της επιτόπου κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη οικονομικών
σχέσεων με την ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή θα δώσει νέα ταυτότητα
στο τουριστικό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας στη δημιουργική οικονομία.
Οι δευτερεύουσες άμεσες θεματικές κατευθύνσεις που συνδέονται με το Τοπικό
Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
−

Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας

−

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών και εταίρων

−

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

−

Ενίσχυση
αλλαγή

−

Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων

δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική

Οι δευτερεύουσες έμμεσες θεματικές κατευθύνσεις που συνδέονται με το Τοπικό
Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
−

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων

−

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα

−

Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την
καταπολέμηση της φτώχειας

−

Υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής / μεταναστευτικής
κρίσης.

Συμπερασματικά:
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα από πλευράς κλίματος,
φυσικού - πολιτιστικού - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γεωγραφικής θέσης για
την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.
Μέσω της βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, της αξιοποίησης των πολιτιστικών
υποδομών, της δημιουργίας δικτύου επισκέψιμων χώρων και της ενίσχυσης του
εναλλακτικού τουρισμού, απώτερος στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και η ανάπτυξη της «τουριστικής ταυτότητας» των περιοχών των Νήσων
Αττικής.
Σε συνδυασμό με την προώθηση δράσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα
και της μεταποίησης ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα και διασυνδέονται
διαφορετικοί τομείς της οικονομίας.
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Ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής με τα ζητήματα επικοινωνίας, που
αντικειμενικά υπάρχουν, ενισχύει τις όποιες αρνητικές υφιστάμενες προοπτικές
παρουσιάζει. Όμως ακριβώς αυτός ο νησιώτικος χαρακτήρας σε συνδυασμό με την
αύξηση των κατοίκων θέτει και μια βασική κατεύθυνση που είναι η υποστήριξη της
ενιαίας λειτουργίας του χώρου.
Η ενιαία αυτή λειτουργία ενισχύεται από τη συμμετοχή στο δίκτυο του Πειραιά ως
διοικητικού κέντρου, από τον κοινό πολιτιστικό χαρακτήρα και από την κοινή, αλλά
και συμπληρωματική, παραγωγική βάση.
Η βάση αυτή ενισχύεται επίσης μέσω της ενοποίησης στον τριτογενή τομέα. Βασικά
σημεία αποτελούν:
−

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και η ανάδειξη των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων

−

Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση προϊόντων της τοπικής
παραγωγής

−

Η ενίσχυση του αναγνωρίσιμου τουριστικού προϊόντος

−

Η τοπική επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και στις υπηρεσίες

Στόχος είναι η δημιουργία συναντίληψης ενός κοινού οράματος σε μια ενιαία
περιοχής παρέμβασης, όπου θα συγκεντρώνει μια σειρά πλεονεκτημάτων και
προοπτικών-ευκαιριών, σε κοινούς τομείς ανάπτυξης, όπως:
−

η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης,

−

η ανάπτυξη της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων,

−

η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της κάθε νήσου,

−

η ανάδειξη και διατήρηση των τοπίων, των οικοσυστημάτων, των ειδών και της
βιοποικιλότητας,

−

η προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και
ειδικότερα των νέων θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000,

−

η ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κάθε
νήσου,

−

η οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ενδυνάμωση, μέσω της προώθησης ενός
νέου παραγωγικού προτύπου.

Σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη για την υποστήριξη και προώθηση
ενός παραγωγικού προτύπου που θα εδράζει στο τρίπτυχο Πολιτισμός –
Περιβάλλον - Παραγωγή.
Βασική συνιστώσα στην ως άνω προσέγγιση αποτελεί η υποστήριξη του
πρωτογενούς τομέα στη βάση των τοπικών προϊόντων γεωργίας και αλιείας και η
συσχέτιση τους με το διατροφικό κλάδο και τον τουριστικό τομέα εν γένει.
Στόχος είναι να προωθηθούν, να ενισχυθούν και να αναδειχθούν μέσω ενός ενιαίου
σχεδιασμού οι ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου,
οργανώνοντας τη βάση για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων
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θεματικών πακέτων
συμπληρωματικά.

τουρισμού,

που

θα

λειτουργούν

διακριτά,

αλλά

και

Αποτελεί κατεύθυνση η διαμόρφωση μιας ποικιλότητας προσφοράς προϊόντων
τουρισμού, μέσω της ανάδειξης των διαφορετικών χαρακτηριστικών της φύσης, του
πολιτισμού και της παραγωγής.
Οι χώροι πληροφόρησης, τα μουσεία, οι διαδρομές και τα μονοπάτια, τα τοπικά
προϊόντα και οι υπηρεσίες, όπως και οι επιμέρους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα
εξυπηρετούν την κοινή αυτή αντίληψη, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζονται μεταξύ
τους αθροίζοντας συνολικά ένα «μεγάλο» και ανταγωνιστικό τουριστικό
προϊόν, όπου η θάλασσα αποτελεί το δρόμο επικοινωνίας αλλά και τη βάση
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Βαθμολόγησης) ανά υποδράση
5.1.

Α/Α

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας
(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού),
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο
Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

1.

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

0-100

2.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

20%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Λίστα Τιμών

50

4.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

5.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

25%

Λίστα Τιμών

30-100

5.2.

Α/Α
1.

20%

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).»

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ
19.2Δ_111

Κριτήριο
Επιλογής
Σκοπιμότητα της
πρότασης

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

15%

Λίστα Τιμών

0-100
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Α/Α

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο
Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

2.

19.2Δ_113

Αναγκαιότητα της
πράξης

10%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

15%

Λίστα Τιμών

0-100

4.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

20%

Λίστα Τιμών

50

5.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

0-100

6.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

30-100

7.

19.2Δ_121

Σύσταση Φορέα

10%

Λίστα Τιμών

0-100

5.3.

Α/Α
1.
2.

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).»

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

15%

Λίστα Τιμών

0-100

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης

20%

Λίστα Τιμών

50

19.2Δ_119

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

0-100

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

30-100

19.2Δ_121

Σύσταση Φορέα

15%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

4.

5.

6.

Κριτήριο

30

1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020:
«Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

5.4.
Α/Α

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.»
Κριτήριο

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

1.

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

2.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα αξιοπιστία κόστους

20%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

19.2Δ_127

Φύση/Αντικείμενο
εκδήλωσης που
συνδέεται με ιστορία
και τοπικά δρώμενα

20%

Λίστα Τιμών

20-40

19.2Δ_128

Επαναληψιμότητα
εκδήλωσης στο
πλαίσιο του παρόντος
σχεδίου
χρηματοδότησης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

4.

5.

5.5.

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).»
Κριτήριο

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

1.

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

0-100

2.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

15%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

20%

Λίστα Τιμών

50

4.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

0-100

5.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

30-100

6.

19.2Δ_121

Σύσταση Φορέα

10%

Λίστα Τιμών

0-100

Α/Α
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Α/Α

7.

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

19.2Δ_135

5.6.

Κριτήριο
Επιλογής
Υλοποίηση σε κατηγορίες και
είδος περιοχών σε σχέση και με
τη σπουδαιότητά τους ή την
κρισιμότητα ασκούμενων
πιέσεων(RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες
γεωργικής δραστηριότητας όπως
εντατική γεωργία ή λειμώνες και
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)

Βαρύτητα

10%

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

Λίστα Τιμών

0-100

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

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

1.

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

2.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

15%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

20%

Λίστα Τιμών

50

4.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

5.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

15%

Λίστα Τιμών

30-100

6.

19.2Δ_125

Αριθμός μονάδων μεταποίησης
που εξυπηρετούνται από την
υλοποίηση της πράξης

10%

Λίστα Τιμών

30-100

Α/Α

5.7.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1.1: «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.»
Κριτήριο

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

1.

19.2Δ_111

2.

19.2Δ_116

Α/Α

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

Σκοπιμότητα της πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

10%

Λίστα Τιμών

0-100
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Α/Α

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο
Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

Λίστα Τιμών

50

3.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

20%

4.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

5.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

30-100

19.2Δ_135

Υλοποίηση σε κατηγορίες και
είδος περιοχών σε σχέση και με
τη σπουδαιότητά τους ή την
κρισιμότητα ασκούμενων
πιέσεων(RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες
γεωργικής δραστηριότητας όπως
εντατική γεωργία ή λειμώνες και
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)

10%

Λίστα Τιμών

0-100

6.

5.8.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1.2: «Αποκατάσταση δασών και δασικών
εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.»
Κριτήριο

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

1.

19.2Δ_111

Σκοπιμότητα της πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

2.

19.2Δ_116

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία
κόστους

10%

Λίστα Τιμών

0-100

3.

19.2Δ_117

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

20%

Λίστα Τιμών

50

4.

19.2Δ_119

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

0-100

5.

19.2Δ_120

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

20%

Λίστα Τιμών

30-100

19.2Δ_135

Υλοποίηση σε κατηγορίες και
είδος περιοχών σε σχέση και με
τη σπουδαιότητά τους ή την
κρισιμότητα ασκούμενων
πιέσεων(RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες
γεωργικής δραστηριότητας όπως
εντατική γεωργία ή λειμώνες και

10%

Λίστα Τιμών

0-100

Α/Α

6.
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Α/Α

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο
Επιλογής

Βαρύτητα

Τύπος
Βαθμολόγησης

Τιμές

άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)

6. Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων
(Βαθμολόγησης)
6.1.

Γενικοί κανόνες βαθμολόγησης

Ακολουθεί πινακοποιημένη εξειδίκευση των κριτηρίων (πίνακας 6) και περαιτέρω
διευκρινιστικά σχετικά με την αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των κριτηρίων των
προτεινόμενων έργων.
Για το σύνολο των κριτηρίων ισχύουν τα παρακάτω:
−

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων προκύπτει από τον υπολογισμό ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =
ΒΑΡΥΤΗΤΑ * ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

−

Η Μοριοδότηση αφορά στην βαθμολόγηση του κριτηρίου σύμφωνα με τη λίστα
τιμών, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

−

Ελάχιστη Βαθμολογία: 0 μονάδες (0%)

−

Μέγιστη Βαθμολογία: 100 μονάδες (100%)

−

Ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει η πρόταση για την ένταξή
της στο TΠ: 30 μονάδες (30%).

−

Για τη βαθμολογία των κριτηρίων θα χρησιμοποιηθούν οι ακέραιες τιμές της
διαβάθμισής τους και όχι το εύρος μεταξύ αυτών.

−

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη των προτάσεων προκύπτει βάσει
βαθμολογίας του κριτηρίου επιλογής με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βαθμολογία
των κριτήριων επιλογής εξετάζεται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, έως ότου
προκύψει βαθμολογική κατάταξη.

−

Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού
(υποδράση 19.2.4.3), θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα περιοχές στις οποίες
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.).
(Πίνακας Δικαιολογητικών)
6.2.

Ανάλυση κριτηρίων επιλογής
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Πίνακας 6: Παρουσίαση Κριτηρίων Επιλογής (Βαθμολόγησης) Πράξης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
CLLD/ LEADER ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΗ/
ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

19.2Δ_111

ΒΘ1

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

19.2Δ_113

ΒΘ2

Αναγκαιότητα της πράξης

Υποδράση 19.2.4.2

Δ4, Δ15

19.2Δ_116

ΒΘ3

Ρεαλιστικότητα – αξιοπιστία κόστους

Το σύνολο των
υποδράσεων

Δ5, Δ6

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

Δ25

19.2Δ_117

ΒΘ4

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης

Το σύνολο των
υποδράσεων πλην
της 19.2.4.4, που
αφορά σε άυλες
ενέργειες

19.2Δ_119

ΒΘ5

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

19.2Δ_120

ΒΘ6

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

19.2Δ_121

ΒΘ7

Σύσταση Φορέα

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός 19.2.4.4
Υποδράσεις
19.2.4.2, 19.2.4.3 &
19.2.4.5

Δ4, Δ25

Δ8, Δ9, Δ13,Δ15, Δ19,
Δ20, Δ21, Δ22, Δ23,
Δ24
Δ20, Δ23, Δ24

Δ2
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
CLLD/ LEADER ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΟΠΣΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

19.2Δ_125

ΒΘ8

19.2Δ_127

ΒΘ9

19.2Δ_128

ΒΘ10

19.2Δ_135

ΒΘ11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Αριθμός μονάδων μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την
υλοποίηση της πράξης
Φύση / αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά
δρώμενα
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης
Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων
(περιοχές RAMSAR, NATURA, προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική
γεωργία ή λειμώνες και άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία).

ΔΡΑΣΗ/
ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Υποδράση 19.2.5.1

Δ14

Υποδράση 19.2.4.4

Δ4

Υποδράση 19.2.4.4

Δ4

Υποδράσεις
19.2.4.5, 19.2.6.1.1
& 19.2.6.1.2

Δ8
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Πίνακας 7: Εξειδίκευση Κριτηρίων Επιλογής (Βαθμολόγησης) Πράξης
Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο Επιλογής

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

19.2Δ_111

19.2Δ_113

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί
ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται
με την υλοποίηση της πρότασης) 2

Αναγκαιότητα της πράξης

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
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους

19.2Δ_117

100

Υποδράση 19.2.4.2

0
100
60

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

30

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

To σύνολο των
υποδράσεων

0

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

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Υποδράσεις που
αφορά

100

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

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα

19.2Δ_116

Λίστα
Τιμών

To σύνολο των
υποδράσεων

0
50

Το παρών αποτελεί βασικό στοιχείο τεκμηρίωσης της τοπικής στρατηγικής σε σχέση με την προτεινόμενη πράξη. Σε περίπτωση μηδενικής βαθμολόγησης
η πράξη θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες και τη στοχοθεσία του Τοπικού Προγράμματος και συνεπώς κρίνεται ως μη αποδεκτή στο
σύνολό της.
2
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Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο Επιλογής

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
19.2Δ_119

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

19.2Δ_120

19.2Δ_121

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης
της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Λίστα
Τιμών

Υποδράσεις που
αφορά

50

Το σύνολο των
υποδράσεων πλην της
19.2.4.4, που αφορά σε
άυλες ενέργειες

100

50

0
100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

60

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

30

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

To σύνολο των
υποδράσεων

100
0

To σύνολο των
υποδράσεων εκτός της
υποδράσης 19.2.4.4

Υποδράσεις 19.2.4.2,
19.2.4.3 & 19.2.4.5
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Κωδικός
ΟΠΣΑΑ

Κριτήριο Επιλογής

19.2Δ_125

Αριθμός μονάδων μεταποίησης που
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση
της πράξης

19.2Δ_127

19.2Δ_128

19.2Δ_135

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που
συνδέεται με ιστορία και τοπικά
δρώμενα
Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο
πλαίσιο του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης
Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος
περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την
κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων
(περιοχές RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες
γεωργικής δραστηριότητας όπως
εντατική γεωργία ή λειμώνες και
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 μονάδες.

Λίστα
Τιμών
100

Εξυπηρετούνται 2 έως και 3 μονάδες

60

Εξυπηρετείται τουλάχιστον 1 μονάδες

30

Πολιτιστικό γεγονός

40

Ιστορικό γεγονός

40

Αθλητικό γεγονός

20

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη
Διοργάνωση για 1 έτος

Ναι

Υποδράσεις που
αφορά

Υποδράση 19.2.5.1

Υποδράση 19.2.4.4

100
50

Υποδράση 19.2.4.4

0

100

Υποδράσεις 19.2.4.5,
19.2.6.1.1 & 19.2.6.1.2
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19.2Δ_111_Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης).
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος, η ικανοποίηση των οποίων
διαμορφώνει την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή των νήσων
Αττικής, αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος.
Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης: 𝛥𝛴𝛱 =

𝛢𝛴𝛴𝛱
𝛴𝛴𝛴𝛶

*100%

Όπου,
ΔΣΠ: Δείκτης Συσχέτισης Πρότασης,
ΑΣΣΠ: Αριθμός Συσχετισθέντων Στόχων Πρότασης
ΣΣΣΥ: Σύνολο Συσχετιζόμενων Στόχων Υποδράσης
Ακολουθεί η παρουσίαση των υποδράσεων και η συσχέτισή τους με τους στόχους
του TΠ, σύμφωνα με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του κριτηρίου.
Υποδράσεις

Στόχοι Τοπικού Προγράμματος

19.2.4.1

1.1

1.4

1.5

19.2.4.2

1.1

1.4

1.5

19.2.4.3

1.1

1.3

1.4

19.2.4.4

1.1

1.2

1.3

19.2.4.5

1.1

1.3

1.4

1.1

1.3

1.5

1.3

1.5

2.1

19.2.6.1.1

1.3

1.5

2.1

19.2.6.1.2

1.3

1.5

2.1

19.2.5.1
19.2.5.2

3

19.2Δ_113_ Αναγκαιότητα της πράξης.
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα:
Αναφέρεται στην αίτηση και τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα: Αναφέρεται
στην αίτηση και τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.
19.2Δ_116_ Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους.
Το κριτήριο βαθμολογείται με το δείκτη ρεαλιστικότητας – αξιοπιστίας κόστους
σύμφωνα με την ακόλουθη κλιμάκωση:
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
3

Δεν ενεργοποιείται μέσω της 1ης Πρόσκλησης παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα
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100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Όπου,
Αιτούμενος: Ο προϋπολογισμός που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση στήριξης
Εγκεκριμένος: Ο προϋπολογισμός της πρότασης όπως προκύπτει μετά το διοικητικό
έλεγχο (αιτούμενος προϋπολογισμός μείον περικοπτόμενες δαπάνες)
19.2Δ_117_ Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου:
Εξετάζεται το χρονοδιάγραμμα κατά περίπτωση και μέγεθος έργου, λαμβάνοντας
υπόψη τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, το φυσικό
αντικείμενο, τη διαδικασία υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κ.λπ.), 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 και άλλα διαθέσιμα
εργαλεία.
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου:
Ομοίως με την αξιολόγηση για το σύνολο του έργου, ισχύει για τον επιμερισμό των
φάσεων του έργου.
19.2Δ_119_Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Πλήρης και σαφής περιγραφή πρότασης: Στην αίτηση έχει γίνει αναλυτική και σαφής
περιγραφή της πρότασης και έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης στο σύνολό τους.
Με ασάφειες ως προς την περιγραφή: Προκύπτουν ασάφειες και μερική τεκμηρίωση
της πρότασης.
Ασαφής πρόταση με ελλείψεις δευτερευόντων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης:
Προκύπτουν ουσιώδεις ελλείψεις στη περιγραφή και στα δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης που καθιστούν την περιγραφή συνολικά ασαφή.
19.2Δ_120_Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/ αδειών:
Στην αίτηση έχουν επισυναφθεί το σύνολο των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/
εγκρίσεων/ αδειών σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών: Στην
αίτηση έχει επισυναφθεί μέρος των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/
αδειών σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.
Υποβολή
αιτήσεων
στις
αρμόδιες
αρχές
για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες: Στην αίτηση έχουν επισυναφθεί αιτήσεις στις
αρμόδιες αρχές.
19.2Δ_121_Σύσταση Φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα: Στην αίτηση στήριξης επισυνάπτεται το
εγκεκριμένο καταστατικό του φορέα.
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Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται: Στην αίτηση επισυνάπτεται σχέδιο
καταστατικού του φορέα.
19.2Δ_125_Αριθμός μονάδων
υλοποίηση της πράξης

μεταποίησης

που

εξυπηρετούνται

από

την

Το κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλιμάκωση:
Εξυπηρετείται τουλάχιστον 1 μονάδες
Εξυπηρετούνται 2 έως και 3 μονάδες
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3 μονάδες.
Με τον όρο μονάδες νοούνται μονάδες μεταποίησης και η σύνδεση αυτών με
αγροτικές ή/ και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή για την αξιολόγηση
«εξυπηρέτησης τουλάχιστον 1 μονάδας», εννοείται και η σύνδεση μονάδας
μεταποίησης με κτηνοτροφική ή γεωργική/ κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Για το σκοπό της παραπάνω βαθμολόγησης, στην αίτηση στήριξης επισυνάπτεται
απόσπασμα χάρτη (ορθοφωτοχάρτης, χάρτης google, κ.λπ.) στον οποίο σημαίνονται
η οριοθέτηση της πράξης, η εξυπηρετούμενη περιοχή, οι θέσεις των μεταποιητικών
μονάδων καθώς και η σύνδεσή τους.
19.2Δ_127_Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά
δρώμενα
Πολιτισμός: Καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, γιορτές και
άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες με κύριο αντικείμενο τον πολιτισμό
του τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων, της χειροτεχνίας της λαϊκής τέχνης
και της γαστρονομίας.
Ιστορία: Εκδηλώσεις, δρώμενα και δραστηριότητες με κύριο αντικείμενο την ιστορία
του τόπου.
Αθλητισμός: Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την ιστορία του
αθλητισμού του τόπου.
19.2Δ_128_Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης
Το κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλιμάκωση:
Διοργάνωση για 4 και άνω έτη
Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη
Διοργάνωση για 1 έτος
Για το σκοπό της παραπάνω βαθμολόγησης, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην
περιγραφή της προτεινόμενης πράξης.
19.2Δ_135_Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR,
NATURA, προστατευόμενες περιοχές, υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής
δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και άλλες περιοχές με υψηλές
πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία)
Εξετάζεται αν η πράξη χωροθετείται εντός των παραπάνω περιοχών.

42

1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

7. Δικαιολογητικά
Πίνακας 8: Πίνακας Δικαιολογητικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

19.2Δ_112

Δ1

Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της
αίτησης στήριξης

19.2Δ_113

Δ2

Στοιχεία του αιτούντος

19.2Δ_114

Δ3

19.2Δ_115

Δ4

19.2Δ_116

Δ5

19.2Δ_118

Δ6

Περιγραφή Δικαιολογητικών

Στοιχεία και φωτογραφική
απεικόνιση της υφιστάμενης
κατάστασης του προτεινόμενου
έργου, εκτός άυλων ενεργειών
Περιγραφή της προτεινόμενης
πράξης
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης
πράξης
Δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος»
των αιτούμενων προς ενίσχυση
δαπανών (πλην των δαπανών που
αναφέρονται σε έργα που
υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση)

Δράσεις /
Υποδράσεις
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

Δράση 19.2.4
εκτός της 19.2.4.3

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ33

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ23

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ27

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΒΘ7

ΑΠ2-ΑΠ4, ΑΠ13,
ΑΠ19, ΑΠ20
ΑΠ10, ΑΠ13,
ΑΠ21

ΒΘ2,ΒΘ4,
ΒΘ9,ΒΘ10

ΑΠ5

ΒΘ3

ΒΘ3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

19.2Δ_120

Δ7

19.2Δ_124

Δ8

19.2Δ_127

Δ9

19.2Δ_131

Δ10

Περιγραφή Δικαιολογητικών
Συντέλεση των απαιτούμενων
απαλλοτριώσεων, εφόσον
απαιτούνται
Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος
περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την
κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων
(περιοχές RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές,
υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής
δραστηριότητας όπως εντατική
γεωργία ή λειμώνες και άλλες
περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)
Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων
κοινής ωφελείας και την υποχρέωση
ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους
Μελέτη συνολικής θεώρησης
αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθμισης ή ανάδειξης του
οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως
εξειδικεύεται στην Πρόσκληση

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποδράσεις
19.2.4.5,
19.2.6.1.1
19.2.6.1.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΘ5, ΒΘ11

Υποδράση 19.2.4.3
και 19.2.5.1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΘ5

Υποδράση 19.2.4.3

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δράσεις /
Υποδράσεις

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΑΠ11

ΑΠ12
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

19.2Δ_132

Δ11

19.2Δ_133

Δ12

19.2Δ_134

Δ13

ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ

Δ14

ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ

Δ15

ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ

Δ16

ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ

Δ17

Περιγραφή Δικαιολογητικών
Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή
χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα
υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην πρόσκληση
Πίνακας συμμόρφωσης της
προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ
2014-2020)
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου
απαιτείται, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της πρόσκλησης
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση
παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου
περιοχών
Απόσπασμα επιχειρησιακού
προγράμματος ή εισήγηση
Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης (εφόσον απαιτείται)
Απόφαση καταβολής ίδιας
συμμετοχής και μη επιλέξιμης
δαπάνης (εφόσον απαιτείται)

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ11

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ30

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΠ18

ΒΘ8

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ1

ΒΘ2, ΒΘ5

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ9

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ13, ΑΠ33

Δράσεις /
Υποδράσεις

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΒΘ5
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ

Δ18

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας
δικαιούχου για την εκτέλεση της
πράξης

ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ

Δ19

Πίνακας αποτύπωσης μελετών και
ωρίμανσης πράξης

ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ

Δ20

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και
εγκρίσεων και βαθμού προόδου

ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ

Δ21

Τεχνικές εκθέσεις μελετών,
προϋπολογισμοί, συνοπτικές
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια

ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ

Δ22

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών

ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ

Δ23

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών

ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ

Δ24

Άδειες και εγκρίσεις

Περιγραφή Δικαιολογητικών

Δράσεις /
Υποδράσεις
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΑΠ31

ΒΘ5
ΒΘ5, ΒΘ6
ΒΘ5
ΒΘ5
ΒΘ5, ΒΘ6
ΒΘ5, ΒΘ6
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ

Δ25

Δ26

19.2Δ_137

19.2Δ_136

ΑΟ_ΑΣ_130_19.2Δ

Δ27

Περιγραφή Δικαιολογητικών

Αίτηση στήριξης

Έντυπο Υποβολής
Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών
Στοιχείων
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης Τεχνικής
Επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 44
του Ν.4412/2016

Δ28

Λίστα Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού

Δ29

Δήλωση περί σύνδεσης ή μη της
πράξης με συνεχές
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο
υφιστάμενο ή υπό κατασκευή

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΠ35

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ1,ΑΠ24

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ25

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ18

Δράσεις /
Υποδράσεις

Αφορά στο σύνολο
των υποδράσεων
εκτός της 19.2.4.4
19.2.4.4, 19.2.4.5
και κατά περίπτωση
19.2.4.3
19.2.5.1

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας
ΑΠ1,ΑΠ3,ΑΠ6,
ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ14,
ΑΠ15, ΑΠ16,
ΑΠ17, ΑΠ20
ΑΠ22, ΑΠ26,
ΑΠ27, ΑΠ28,
ΑΠ29, ΑΠ32,
ΑΠ34

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΒΘ1.ΒΘ4
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Κωδικός
Δικαιολογητικού
ΟΠΣΑΑ

Κωδικός
Δικαιολογητ
ικού

ΑΟ_ΑΣ_114_19.2Δ

Δ30

19.2Δ_119

Δ31

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

Υποχρέωση
Επισύναψης
ΟΠΣΑΑ

Επισύναψη
στο Φυσικό
Φάκελο

19.2.5.1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ18

19.2.4.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠ5

Δράσεις /
Υποδράσεις

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλεξιμότητας

Κωδικός
Κριτηρίου
Επιλογής

ΒΘ3
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8. Διευκρινήσεις επί των Δικαιολογητικών
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η πηγή άντλησης των δικαιολογητικών που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αίτησης στήριξης.
19.2Δ_112_Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Ο υποψήφιος επισυνάπτει την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της
αίτησης στήριξης, κατάλληλα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. (για φυσικά
πρόσωπα αρκεί η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης).
19.2Δ_113_Στοιχεία του αιτούντος.
Ο υποψήφιος επισυνάπτει:
1. Έντυπο 1 (ΕΝΤΥΠΟ 1_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ)
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου
εκπροσώπου
3. Σύσταση:
• για φορείς των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και Φορείς Δημοσίου Τομέα, ΦΕΚ
Σύστασης
• για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς συλλογικούς φορείς,
θεωρημένο καταστατικό από αρμόδια αρχή ή σχέδιο καταστατικού όταν
είναι υπο σύσταση.
4. καταστατικό της ΔΕΚΟ από τις διατάξεις του οποίου δεν προκύπτει κώλυμα,
σε περίπτωση φυσικού προσώπου-εργαζόμενου σε ΔΕΚΟ,
5. άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου-Δημοσίου Υπαλλήλου.
19.2Δ_114_Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης
του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών.
Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 2 (EΝΤΥΠΟ 2_ΣΤΟΙΧΕΙΑ &
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ).
19.2Δ_115

Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 4 (ΕΝΤΥΠΟ 4_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΑΞΗΣ).
19.2Δ_116

Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 6 (ΕΝΤΥΠΟ
6_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) κατάλληλα διαμορφωμένο βάσει του αντικειμένου της
πράξης.
Στην περίπτωση των έργων που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις επισυνάπτεται
ο προϋπολογισμός του έργου, βάσει των σχετικών προτύπων.
19.2Δ_118 Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που αναφέρονται σε έργα
που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση)
Ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει,
σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και
εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η
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πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο υποψήφιους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να
αποδέχεται, την μοναδικότητα ή/και την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές
που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του
«εύλογου κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων
Τιμών Μονάδας, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων των οποίων ο
προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει των αναλυτικών τιμολογίων.
19.2Δ_120
απαιτούνται

Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον

Ο υποψήφιος προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα.
19.2Δ_124 Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (περιοχές RAMSAR,
NATURA, προστατευόμενες περιοχές, υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής
δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και άλλες περιοχές με υψηλές
πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία)
Ο υποψήφιος συμπληρώνει
3_ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

και

επισυνάπτει

το

Έντυπο

3

(ΕΝΤΥΠΟ

19.2Δ_127 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση
ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους
Ο υποψήφιος προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα.
19.2Δ_131 Μελέτη
συνολικής
θεώρησης
αισθητικής
και
λειτουργικής
αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην
Πρόσκληση
Ο υποψήφιος επισυνάπτει την αντίστοιχη μελέτη η οποία συντάσσεται σύμφωνα με
το υπόδειγμα ενδεικτικού περιεχομένου «Μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής
αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού» το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
19.2Δ_132 Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα
υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
Ο υποψήφιος επισυνάπτει:
Α) Σε περίπτωση ιδιοκτησίας:
• Τίτλοι, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής
• Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων
Β) Σε περίπτωση μίσθωσης:
•

μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15
έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του
αγροτεμαχίου στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση
• μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 9 έτη από την
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού,
χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης
μικρών βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου
19.2Δ_133 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 20142020)
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Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 7 (ΕΝΤΥΠΟ 7_ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΣΜΠΕ).
19.2Δ_134 Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της πρόσκλησης
Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο 8 (ΕΝΤΥΠΟ 8_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ).
19.2Δ_136 Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού
Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει το Έντυπο
9_Ερωτηματολογιο ΚΕ έργων Πολιτισμού 05072016).

9

(11.

ΕΝΤΥΠΟ

ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων
εντός σχεδίου περιοχών
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση
Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ
Ο υποψήφιος ΟΤΑ επισυνάπτει απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή
εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ ή άλλη τεκμηρίωση και σε κάθε περίπτωση θα
προκύπτει η ένταξη της προτεινόμενης πράξης στο γενικότερο σχεδιασμό και η
συσχέτιση αυτής με τις προτεραιότητες του Δήμου.
ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και
συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται)
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης
δαπάνης (εφόσον απαιτείται)
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εφόσον απαιτείται.
ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την
εκτέλεση της πράξης
Ο υποψήφιος επισυνάπτει αντίστοιχο έγγραφο θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου
από το οποίο τεκμηριώνεται η αρμοδιότητά του για την εκτέλεσης των
προτεινόμενων παρεμβάσεων της πράξης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εργασιών
ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού κτιρίου, απόσπασμα του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α) με συγκεκριμένη αναφορά, από την οποία προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης
παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες.
ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το Έντυπο 10 (ΕΝΤΥΠΟ 10_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ), ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης.
ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού
προόδου
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το Έντυπο 11 (ΕΝΤΥΠΟ 11_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ) ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης.
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ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές
προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια
Ο υποψήφιος επισυνάπτει τα παραπάνω.
ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών
Ο υποψήφιος επισυνάπτει το Φάκελο Έργου με το ενδεικτικό περιεχόμενο του
Εντύπου 7.
ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
Ο υποψήφιος επισυνάπτει τις αποφάσεις των μελετών όπως αυτές αποτυπώθηκαν
στον Πίνακα αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ 19 ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ).
ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ_Άδειες και εγκρίσεις
Ο υποψήφιος επισυνάπτει τις άδειες και εγκρίσεις όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον
Πίνακα αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου (Δ 20 ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ).
ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης
Ο υποψήφιος συμπληρώνει και επισυνάπτει την αίτηση στήριξης και το παράρτημα
αυτής. Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη.
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Στοιχείων
Στην περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία
συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΟΤΔ, το έντυπο 12 (ΕΝΤΥΠΟ 12_ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 19_2) αρμοδίως υπογεγραμμένο, μαζί με τα αναφερόμενα σε
αυτό έγγραφα.
19.2Δ_137 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης Τεχνικής Επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο
44 του Ν. 4412/2016
Αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής δεν πληροί τις προδιαγραφές
επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη
δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο
44 του N.4412/2016 (Α’ 147).
Το άρθρο 44 παρ. 2. αναφέρει ότι σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί
τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της παρ. 1, του
εν λόγω άρθρου θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων
έργων ή μελετών αρμοδιότητας της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση,
από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της
οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου
τομέα.
ΑΟ_ΑΣ_130_19.2Δ Δήλωση περί σύνδεσης ή μη της πράξης με συνεχές
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο υφιστάμενο ή υπό κατασκευή
Βεβαιώνεται και επισυνάπτεται από τον υποψήφιο σε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Έντυπο 14 (ΕΝΤΥΠΟ 14_ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ), ή με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηρίωσης διαθέτει ο υποψήφιος.
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ΑΟ_ΑΣ_114_19.2Δ Βεβαίωση ότι η πράξη δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία
και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου
Βεβαιώνεται και επισυνάπτεται από τον υποψήφιο σε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Έντυπο 14 (ΕΝΤΥΠΟ 14_ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ).
19.2Δ_119 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)
Ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην
κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει,
σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και
εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η
πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο υποψήφιους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να
αποδέχεται, την μοναδικότητα ή/και την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές
που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του
«εύλογου κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων
Τιμών Μονάδας, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων των οποίων ο
προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει των αναλυτικών τιμολογίων.
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