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 Πξνο: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ 

 

2H ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΔΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΟΥΗ» 

H ΟΠΟΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΘΑ, ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

 

 «ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΑΛΙΔΤΣΙΚΧΝ 

ΠΔΡΙΟΥΧΝ» (Μέηξν 8.3.3: Άξ. 63.1 ηνπ Καλ. 508/2014 ‘Δθαξκνγή ηξαηεγηθώλ 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ’ [γηα Παξεκβάζεηο 

Γεκνζίνπ Υαξαθηήξα]). 

 

Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά ξγαλα» πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/22-4-2005). 

2. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2014, φπσο ηζρχεη. 

 



 

 

Κσδηθόο Πξόζθιεζεο: 63.1  
CLLD. 9-2 

Αξ. Δληχπνπ: Δ.Η.1_1 
Έθδνζε: 3ε 
Ζκ/ληα Έθδνζεο:11.02.2021 

 

                  

     

2 

 

3. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

15εο Καΐνπ 2014, θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 62.1.β θαη 63.1. 

4. Ρνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 1242/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο Λνεκβξίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξ. 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φζνλ αθνξά 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσξεπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο. 

5. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (DeMinimis).  

6. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014, γηα ηελ θήξπμε 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Ππλζήθεο («Γεληθφο Απαιιαθηηθφο Θαλνληζκφο») φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηνλ κε αξ. 1084/14-06-2017 Θαλνληζκφο ηεο ΔΔ.  

7. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1388/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζπκβαηψλ κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

8. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2018/1046 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 18εο Ηνπιίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1296/2013, 

(ΔΔ) αξηζ. 1301/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013, (ΔΔ) 

αξηζ. 1316/2013, (ΔΔ) αξηζ. 223/2014, (ΔΔ) αξηζ. 283/2014 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 

541/2014/ΔΔ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012.  

9. Ρελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ κε αξηζκφ C (2015) 7417 / 26.10.2015 πνπ αθνξά ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Δ.Ξ. ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑΠ 2014-2020. 

10. Ρελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 

262/01). 

11. Ρν Λ. 3669/08 (ΦΔΘ Α’ 116/18-06-2008) θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12. Ρν Λ. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014), φπσο ηζρχεη. 

13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηζρχεη. 

14. Ρελ ππ’ αξηζ. 1435/14.06.2016 (ΦΔΘ 1839/Β/2016) «Ξξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ 

επηινγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ 

Κέηξνπ 19 «Πηήξημε γηα Ρνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΡΑΞΡνΘ – Ρνπηθή Αλάπηπμε κε 

Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ)» ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε 

ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο Ππλνρήο» ηνπ ΔΞΑιΘ 2014-2020». 

15. Ρε κε αξηζκ. 3206/12.12.2016 (ΦΔΘ 4111/Β/2016) .Α. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

«Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή Πηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 & ηνπ ΔΞΑΙΘ 

2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο» φπσο ηζρχεη. 
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16. Ρελ κε αξηζ. 291/04-05-2016 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. ΝΡΑ κε ζέκα: «Νξηζκφο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο CLLD Leade (Κέηξν 19 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 θαη 

Ξξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΞΑΙΘ 2014-2020) θαη εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ».  

17. Ρηο αξηζκ. 313/27-04-2018 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. ΝΡΑ κε ζέκα: «Θαηαλνκή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. γηα ην πξφγξακκα CLLD Leader (Κέηξν 19 ηνπ ΞΑΑ 2014-

2020 θαη πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΞΑιΘ 2014-2020) ζηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ 

Νξγαλνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο θαη αξηζ. 5/07-05-2018 απφθαζε ηεο Δ.Γ.Ξ. CLLD / LEADER 

ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. ΝΡΑ κε ζέκα: «Έγκπιζη ηος Ιεηηνπξγηθνχ Νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Φ γηα ηελ 

πξνηεξαηφηεηα 4.2 ηνπ ΔΞΑΙΘ θαη Θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ ΑΔ ζηηο κνλάδεο 

ηνπ Δ.Φ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020 θαη «Θαζνξηζκφο 

ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ ΑΔ γηα ηνλ Δ.Φ. ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020». 

18. Ρελ κε αξ. πξση. απφθαζε 2887/1-8-2018 (ΦΔΘ 3512/21-8-2018) ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ εηαηξία «ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. - 

Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξία ΝΡΑ (ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ.ΝΡΑ)» αξκνδηφηεηεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

γηα δξάζεηο ηνπ Δ.Ξ. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020.  

19. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 1393/25.10.2016 (ΦΔΘ 3501/Β/2016) κε ηελ νπνία 

αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020, 
φπσο ηζρχεη. 

20. Ρελ κε αξηζκ. 1177/01.08.2017 Α (ΦΔΘ 3163/Β/12.09.2017) «Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020» φπσο 

ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. 

21. Ρε κε αξ. πξση. 137675/ΔΘ1016/19-12-2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31-12-2018), αληηθαηάζηαζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 110427/ΔΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 3521/Β/01.11.16) πνπξγηθήο Απφθαζεο κε 

ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β’ 

1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί Θαλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΑΔΘΔΓ). 

22. Ρε κε αξ. πξση. 101270/ΔΘΔ 3633/30.09.2016 επηζηνιή ηεο ΔΘΔ πνπ αθνξά ζε 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΘΑΛ. Δ.Δ. 651/2014.  

23. Ρε κε αξ. πξση. 92415/ΔΘΔ 6282/28.08.2017 επηζηνιή ηεο ΔΘΔ πνπ αθνξά ζε νδεγίεο θαη 

παξφηξπλζε ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πξνο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ.  

24. Ρν κε αξ. πξση. 30738/ΔΘΔ 482/14.03.2019 έγγξαθν ηεο ΔΘΔ ζρεηηθά κε Γηαηχπσζε γλψκεο 

γηα ην ζρέδην ηεο  παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

25. Ρελ ππ’ αξηζ. 730/26.03.2019Απφθαζε «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ αλά κέηξν ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο » κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ κε γξαπηή 

δηαδηθαζία απφ ηελ Δπ. Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ. Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 -2020, ε 

κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ Γεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο Ξξνηεξαηφηεηαο 

4«Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο», Κέηξν 8.3.3: Άξζξν 63 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 

508/14, «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο» (γηα παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα), 

φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε έγγξαθν. 

26.  Ρν κε αξ. πξση.187/09-02-2021 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (ΔΞ) Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020 κε ην νπνίν δφζεθε ε 

ζχκθσλε γλψκε επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  
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27. Ρελ ππ’ αξηζ.24/11-02-2021 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Γ.Ξ) πνπ 

αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Ρνπηθφ Ξξφγξακκα 

CLLD/LEADER ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ.ΝΡΑ (Κέηξν 8.3.3: Άξ. 63.1 ηνπ Θαλ. 508/2014 ‘Δθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ’ [γηα παξεκβάζεηο 

δεκνζίνπ ραξαθηήξα]). 
  

Κ Α Λ Ο Τ Μ Δ 

 

Ρνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ:   

 ΝΡΑ Α’ & Β’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο 

 Ππιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αιηεπηηθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ ηνκέα 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 «ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΝΣΖΠ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020. 

Ωο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζεσξνχληαη θαη φζνη θνξείο έρνπλ ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνπο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο. 

 

Ξεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμήο: 

 

Πεξηθεξ
εηαθή 

Δλόηεηα 

Γήκνο 
 

Σνπηθή / Γεκνηηθή 
Κνηλόηεηα 

 

Γεσγξαθηθόο 
Κσδηθόο 

Καιιηθξάηε 

Υαξαθηε
ξηζκόο 

πεξηνρήο
* 

LEADER ΔΠΑΛΘ 2014-2020 

Έθηαζε 
(km2) 

Πιεζπζκόο 
(ζηνηρεία 2011-κόληκνο 

πιεζπζκόο) 

Ι
Δ

Θ
Α
Γ

Α
Π
 

Κ
Δ
Γ
Α
Λ

Ζ
Π
ΗΝ


 ΘΑΡΩΚΔΟΗΝ 36020001 Νξεηλή 8,42 455 

ΒΑΘΔΩΠ 36020002 Νξεηλή 1,42 203 

ΠΞΑΟΡΝΣΩΟΗΝ 36020003 Νξεηλή 12,50 383 

 

Α
ΗΡ

Ω
Ι
Ν

Α
Θ
Α
Ο
Λ

Α
Λ

ΗΑ
Π
 

 

Α
Θ
Ρ
ΗΝ


 -

 Β
Ν

Λ
ΗΡ

Π
Α
Π
 

ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 
ΒΝΛΗΡΠΖΠ 

38020102 
Κεηνλεθ

ηηθή 
30,43 878 

ΓΟΚΝ 38020103 
Κεηνλεθ

ηηθή 
15,53 497 

ΘΟΗΝ 38020104  43,24 753 

ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗΝ 38020105  49,61 1.314 

ΞΑΙΗΑΚΞΔΙΩΛ 38020106  32,41 771 

ΑΔΡΝ 38020202  39,23 480 

ΘΝΚΞΩΡΖΠ 38020204 Νξεηλή 27,27 396 

ΡΟΦΝ 38020206 Νξεηλή 46,37 635 

ΞΑΙΑΗΟΝ 38020301  106,05 2.729 

ΒΑΡΝ 38020302 Νξεηλή 29,99 89 

ΞΔΟΑΡΗΑΠ 38020303  21,29 346 

ΞΙΑΓΗΑΠ 38020304  48,51 899 

ΞΝΓΩΛΗΑΠ 38020305  28,94 320 

Α
Γ
Ο
ΗΛ

ΗΝ

 ΓΝΘΗΚΗΝ 38030104  13,43 1.664 

ΘΑΙΒΗΩΛ 38030105  33,65 1.376 

ΑΓΓΔΙΝΘΑΠΡΟΝ 38030201  30,53 1.325 

ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝΠ 38030303  12,65 802 
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ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ 38030401 Νξεηλή 33,23 2.857 

ΞΑΛΑΗΡΩΙΗΝ 38030403  29,40 2.935 

ΓΑΦΛΗΑ 38030504  13,75 238 

ΛΔΟΝΚΑΛΛΑΠ 38030806 Νξεηλή 20,03 479 

ΞΑΙΑΗΝΘΑΟΑΠ 38030807 Νξεηλή 7,10 224 

ΞΑΛΡΑΛΑΠΠΖΠ 38030808  7,23 531 

ΑΓΑΙΗΑΛΝ 38030902 Νξεηλή 9,70 55 

ΘΞΑΟΗΠΠΝ 38030904 Νξεηλή 13,16 327 

Γήκνο 
 

Σνπηθή / Γεκνηηθή 
Κνηλόηεηα 

 

Γεσγξαθηθόο 
Κσδηθόο 

Καιιηθξάηε 

Υαξαθηε
ξηζκόο 

πεξηνρήο
* 

LEADER ΔΠΑΛΘ 2014-2020 

Έθηαζε 
(km2) 

Πιεζπζκόο 
(ζηνηρεία 2011–κόληκνο 

πιεζπζκόο) 

Α
Κ

Φ
ΗΙ

Ν
Σ
ΗΑ

Π
 ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 38040101  41,54 4.325 

ΑΛΝΗΜΗΑΡΗΘΝ 38040103 Νξεηλή 62,10 894 

ΠΑΟΓΗΛΗΩΛ 38040108 Νξεηλή 37,50 625 

ΠΞΑΟΡΝ 38040109 Νξεηλή 26,09 561 

ΚΔΛΗΓΗΝ 38040301 Νξεηλή 59,54 1.333 

Πεξηθεξ
εηαθή 

Δλόηεηα 

Γήκνο 
 

Σνπηθή / Γεκνηηθή 
Κνηλόηεηα 

 

Γεσγξαθηθόο 
Κσδηθόο 

Καιιηθξάηε 

Υαξαθηε
ξηζκόο 

πεξηνρήο
* 

LEADER ΔΠΑΛΘ 2014-2020 

Έθηαζε 
(km2) 

Πιεζπζκόο 
(ζηνηρεία 2011–κόληκνο 

πιεζπζκόο) 

Α
ΗΡ

Ω
Ι
Ν

Α
Θ
Α
Ο
Λ

Α
Λ

ΗΑ
Π
 

 

Θ
Δ
Ο
Κ

Ν

 

ΘΔΟΚΝ 38050001 Νξεηλή 35,51 1.959 

ΚΟΡΗΑ 
38050016 

  729 

Μ
Ζ

Ο
Ν

Κ
Δ
Ο
Ν


 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝ 38070103 Νξεηλή 48,98 465 

ΒΙΗΕΗΑΛΑ 38070104 Νξεηλή 30,78 127 

ΘΑΟΑΗΠΘΑΘΖ 38070105 Νξεηλή 44,02 518 

ΚΑΣΑΗΟΑ 38070106  19,50 320 

ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ 38070109  21,50 321 

ΠΘΝΟΡΝ 38070110  16,77 228 

ΠΡΟΝΓΓΙΝΒΝΛΗ 38070111  18,00 326 

ΣΟΠΝΒΗΡΠΑ 
ΜΖΟΝΚΔΟΝ 

38070112  22,35 287 

ΘΑΛΓHΙΑ 38070201 
Κεηνλεθ

ηηθή 
30,50 1.048 

ΑΟΣΝΛΡΝΣΩΟΗ 38070202 Νξεηλή 81,79 701 

ΒΑΟΛΑΘΑΠ 38070203 Νξεηλή 25,83 342 

ΚΡΗΘΑΠ 38070204  3,83 759 

ΦΡΔΗΔΠ 38070301  57,39 1.409 

ΞΑΞΞΑΓΑΡΝ 38070302  38,91 745 

ΤΝΟΛΟ 
 

1.496,91 41.983 

ΤΝΟΛΟ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΧΝ 
ΝΗΧΝ (πνπ εληάζζεηαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο) 
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1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Πην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2014 -2020, εθαξκφδεηαη ε Νινθιεξσκέλε Σσξηθή Αλάπηπμε, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεη θαη κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε απφ ηελ άζθεζε ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο Πηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο 

Αλάπηπμεο απφ ηα ηακεία ΔΓΡΑΑ, ΔΡΘΑ, ΔΘΡ θαη ΔΡΞΑ (εθαξκνγή πνιπηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ). 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 – 2020 (ΔΞΑΙΘ 2014 – 2020), αμηνπνηψληαο 

ηνπο πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΡΘΑ) θαη ζην πιαίζην ηεο 

Νινθιεξσκέλεο Σσξηθήο Αλάπηπμεο, ζηνρεχεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε πεξηνρψλ αιηείαο θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. Έλα κέζν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

πνιπηακεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ππφ ηελ επζχλε ηνπηθψλ θνξέσλ, (Άξζξν 32 ηνπ 

Θαλ. ΔΔ 1303/2013) ζε ζπλέξγεηα κε άιια Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία (ΔΓΔΡ), νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη απφ επηθεληξσκέλεο ζηελ αιηεία έσο θαη επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ απεπζχλνληαη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ.  

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο Ρνπηθήο 

Αλάπηπμεο κε ηελ Ξξσηνβνπιία ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ (ΡΑΞΡνΘ - CLLD),ην ΔΡΘΑ δχλαηαη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, 

επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο.  

Γχλαηαη λα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο/δξάζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

Ρν ΔΡΘΑ, ελδεηθηηθά, δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη: 

 πνδνκέο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή αιηείαο / πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθφζνλ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε 

δηαρείξηζή ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 πνδνκέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζαιάζζηα πάξθα, θαηαδπηηθά 

θέληξα, παξαηεξεηήξηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ αλάδεημε 

πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ηεο θχζεο ή ηνπ πνιηηηζκνχ θ.α.). 

 πνδνκέο θαη πεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αιηεπηηθέο πεξηνρέο 

(απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε, βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ θ.α.).  

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο: 

 Σξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο ρσξίο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν ηνπ ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζε πνζνζηφ 

έσο 100% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.  

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κηαο πξάμεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ηηο 562.000,00 €, ελψ γηα 

πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 €. 

 Γελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο ζε κλεκεία αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ.  

 Πε θάζε πεξίπησζε, δξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ππφλνηα θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα απνζηέιινληαη 

ζηελ Δηδηθή πεξεζία Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ γηα έιεγρν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ 

θξαηηθέο εληζρχζεηο, ζα εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα ζην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θξαηηθήο ελίζρπζεο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο. 
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

2.1 Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν ζεκαηηθφ ζηφρν, 

εηδηθφ ζηφρν, κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέηξν ΔΡΘΑ, αλά Ξξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΞΑΙΘ 2014-

2020. 

Πίλαθαο 1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020  ΚΧΓ.  19 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: 63.1 -  CLLD. 9 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο 

ζπλνρήο. 
ΚΧΓ.  04 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Πξνώζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρόιεζεο θαη ζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ.  

ΚΧΓ.  08 

ΜΔΣΡΟ ΔΣΘΑ:(8.3.3.)Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο (ζπκπ. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ν ζπληνληζκόο) 
ΚΧΓ. 4.2 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: Πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

παξνρή ζηήξημεο ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλόηεηεο 

πνπ εμαξηώληαη από ηεο αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο 

νηθνλνκίαο.  

ΚΧΓ.  01 

ΜΔΣΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο 

εδαθηθήο ζπλνρήο 
ΚΧΓ. 4.1 

 

 

2.2 Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  

 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο εθξνώλ  

Θ.. ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΑΜΔΙΟ: ΜΔΣΡΟ ΔΣΘΑ: 

08 04 ΔΣΘΑ 8.3.3 

ΘΩΓ.  ΝΛΝΚΑΠΗΑ  
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΚΔΡΟΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 
ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ  

Ν4.4 
Αξηζκφο Έξγσλ 

Γεκνζίνπ Σαξαθηήξα 
Αξηζκφο 4.1 4 
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Πίλαθαο 3: Γείθηεο απνηειέζκαηνο  

Θ.. ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΑΜΔΙΟ: ΜΔΣΡΟ ΔΣΘΑ: 

08 04 ΔΣΘΑ 8.3.3 

ΘΩΓ.  ΝΛΝΚΑΠΗΑ  
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΚΔΡΟΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝ-

ΡΖΠΖΠ 

ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ  

ΠΛΝΙΝ 

R4.4 
Ωθεινχκελνο 

πιεζπζκφο 
Αξηζκφο 4.1 41.983 

     

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ  

3.1  Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε1 δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε 562.000,00 € θαη θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά αλά δξάζε θαη 

κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο σο αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 4 

                                           

1 φπνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε είλαη ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε απφ ην ΔΞ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ 2014 – 2020  

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 04 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Πξνώζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρόιεζεο θαη 

ζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. 

ΜΔΣΡΟ ΔΣΘΑ:(8.3.3.) Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο (ζπκπ. νη 

δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ν ζπληνληζκόο) 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ:1. Πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξνρή ζηήξημεο ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο θαη ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλόηεηεο 

πνπ εμαξηώληαη από ηεο αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. 

Α/Α ΓΡΑΗ   

 ΜΔΣΡΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣ

ΗΗ 

 ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) (4) 

1 Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ 
αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ 

4.1 
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3.2 Ν Δ.Φ. (ΝΡΓ), δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε 

ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο 

ηζηνζειίδαο www.trihonida.gr  

3.3 Πην πιαίζην ηεο νξζήο δηαρείξηζεο, o ΔΦ, εθηηκψληαο θαηά πεξίπησζε ηα δεδνκέλα πινπνίεζεο 

ηνπ ΔΞ, θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΞ θαη ηε θχζε ησλ δξάζεσλ, δχλαηαη λα εληάμεη 

πξάμεηο έσο ην 150% ηνπ χςνπο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ 

ηίζεηαη ζηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηειηθά, ηα φξηα πνπ 

έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο.  

3.4 Έξγα πνπ δελ ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο 

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

Έλσζεο (2016/C 262/01). Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο λα κελ εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζρεηηθψλ ππνδνκψλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηεπηδφηεζε ή γηα έκκεζε επηδφηεζε 

άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

3.5 Έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ελέρνπλ 

ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (απαιιαθηηθνί θαλνληζκνί, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιπ). Πηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηειηθά θξηζεί φηη ε πξνηεηλφκελε δξάζε ή ηκήκα δξάζεο εκπίπηεη ζην αλσηέξσλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο κέρξη ηνπ χςνπο ηεο έληαζεο 

ελίζρπζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εθαξκνδφκελνπ Απαιιαθηηθνχ Θαλνληζκνχ 

ή ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ή ηνπ θαλνληζκνχ deminimis, αλά πεξίπησζε. 

3.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ηεο 

εγθεθξηκέλεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

έξγνπ, θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

3.7 Έξγα κηθξήο θιίκαθαο ρσξίο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη παξαγσγή εζφδσλ, δελ 

ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαζψο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο παξεκβάζεηο 

ηνπηθήο εκβέιεηαο.  

 

 

 

πεξηνρψλ.  

- Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αιηεία θαη 
πδαηνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο 

- πνδνκέο γηα ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

- πνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο 

αιηεπηηθέο πεξηνρέο 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ 562.000,00€ 

http://www.trihonida.gr/
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4 ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

4.1  Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε 01.01.2018, εθφζνλ 

ηεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί κε πεξάησζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Πηηο πξάμεηο φπνπ ζα γίλεη ρξήζε ηεο αλαδξνκηθφηεηαο ηεο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φινη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ (πξνδεκνπξαζηαθνί, πξνζπκβαηηθνί, έιεγρνη ζπκβάζεσλ θιπ) θαηά ην ζηάδην 

ηεο έληαμεο ηεο πξάμεο. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31-12-2023. Ζ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ 

ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηηο 30-06-2023.  

4.2 Ξξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ 

έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

4.3 Νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ κε αξ. πξση. 137675/ΔΘ1016/19-12-2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31-12-2018), αληηθαηάζηαζε 

ηεο ππ΄αξηζκ. 110427/ΔΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 3521/Β/01.11.16) πνπξγηθήο Απφθαζεο 

κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β’ 

1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί Θαλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΑΔΘΔΓ). 

4.3(β)  Ενδεικηικέρ Καηηγοπίερ Δαπανών βάζει παπαζηαηικών 

Καηεγνξία δαπάλεο Πεξηγξαθή  

Α.1 Άκεζεο δαπάλεο 

 

4.4 Πε πεξίπησζε πνπ κηα πξάμε εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο 

Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01), πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζεί ε κε θξαηηθή ελίζρπζε, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ νη δπλεηηθνί 

δηθαηνχρνη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ είηε φηη ε πξφηαζή ηνπο δελ απνηειεί 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηειεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα) φηη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ δε δίλεη πιενλέθηεκα ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη δελ απεηιεί λα 

λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ή λα έρεη επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κηθξή 

επίπησζε ζηηο ζπλαιιαγέο. Βάζε ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο Αλαθνίλσζεο, νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαζαξά ηνπηθφ αληίθηππν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν δηθαηνχρνο παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο 

ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ελφο θξάηνπο κέινπο θαη είλαη απίζαλν λα πξνζειθχζεη πειάηεο 

απφ άιια θξάηε κέιε, ε δξάζε δελ έρεη παξά νξηαθέο επηπηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο δηαζπλνξηαθψλ 

επελδχζεσλ ή εγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη ην πνιχ έλαο ακειεηένο αληίθηππνο ζηηο αγνξέο θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο ζε γεηηνληθά θξάηε – κέιε.  

4.5 Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο Ξξάμεο ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Θαλνληζκνχ 

651/2014 (ΓΑΘ) θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ/έληαζεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην 

έιιεηκκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πξέπεη 

θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ λα πξνθχπηνπλ ιεηηνπξγηθά έζνδα κεγαιχηεξα ή ίζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 
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4.6.1 Ζ πξάμε κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν ζηηο δψλεο αιηείαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ρ.Ξ. 

CLLD/ LEADER ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ.ΝΡΑ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν 

Δλεκεξσηηθφ Νδεγφ ηεο Ξξφζθιεζεο.  

4.6.2 Ζ Ξξάμε πξέπεη λα εκπίπηεη ζηελ πξνηεξαηφηεηα, ην ζεκαηηθφ ζηφρν, ην κέηξν θαη ηνλ 

εηδηθφ ζηφρν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΔΞΑΙΘ 2014 – 2020 θαζψο θαη ζηηο ζεκαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ρ.Ξ. CLLD / LEADER ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ 

Α.Δ.ΝΡΑ (Κέηξν 4.2 ηνπ ΔΞΑΙΘ 2014-2020) φπσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν 

αλακνξθσκέλν Ρνπηθφ Ξξφγξακκα CLLD/LEADER ηεο ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ.ΝΡΑ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ ζπλεκκέλν Δλεκεξσηηθφ Νδεγφ ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 

5 ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  

5.1 Νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο κέζσ ηνπ  

ΝΞΠ ΔΠΞΑ 2014-2020 (εθεμήο ΝΞΠ ΔΠΞΑ). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε (αλαγλσξηζηηθφ θαη ζπλζεκαηηθφ) γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΝΞΠ – 

ΔΠΞΑ: 

5.1.1 αθελφο ηα ζηειέρε ηνπ  Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ  θαη  

5.1.2 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Νδεγίεο γηα απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε https://logon.ops.gr.  

Δάλ ν Γηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη ήδε «θσδηθφ Φνξέα» ζην ΝΞΠ απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα θσδηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

5.2 Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κέζσ ΝΞΠ ΔΠΞΑ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

https://logon.ops.gr απφ ηελ 15/02/2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00π.κ. απνθιεηζηηθά, 

έσο ηελ 16/04/2021 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 15:00κ.κ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

Γηθαηνχρνπ (αηνκηθφο ινγαξηαζκφο ρξήζηε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ). Ν Γηθαηνχρνο κεηά ηελ 

επηηπρή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ ΔΠΞΑ. 

Πε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή 

επηζχλαςε/ππνβνιή (π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη 

ζηνλ ΔΦ ΡΟΗΣΩΛΗΓΑ Α.Δ. - ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ζηε δηεχζπλζε: Ξιαηεία 

Γεκαξρείνπ (1νο ξνθνο), Θαηλνχξγην Γήκνπ Αγξηλίνπ, Ρ.Θ. 30005 Αγξίλην, εληόο 10 

εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.  

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνηάζεηο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ. 

Ξξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, επηηξέπεηαη ε επαλππνβνιή λέαο πξφηαζεο 

θαηφπηλ αθχξσζεο ηεο αξρηθήο πξφηαζεο. Ζ πξφηαζε αμηνινγείηαη βάζεη ηεο ηειεπηαίαο 

επηηπρνχο/έγθπξεο ππνβνιήο.    

5.3 Ρν Ρερληθφ Γειηίν Ξξάμεο (ΡΓΞ), απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή πνπ δηαηίζεηαη ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ. Πηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε επηζπλάπηνληαη Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ 

Ξξάμεο. 

Ζ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζπληζηά θαη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

https://logon.ops.gr/
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa
https://logon.ops.gr/
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Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα, ηα 

νπνία ζπλνδεχνπλ ην Ρερληθφ Γειηίν Ξξάμεο (γηα έγγξαθα πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ 

ηνλ αξηζκφ ΦΔΘ/ηεχρνο/εκεξνκελία έθδνζεο ή απφ ηνλ ΑΓΑ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ππνςήθην δηθαηνχρν, αληί λα ππνβάιεη αληίγξαθν, λα αλαθέξεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε 

Θαηάινγν Δγγξάθσλ) :  

1. Πηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε  

(θαηαζηαηηθά, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, εθφζνλ απαηηείηαη)  

2.   Απφθαζε Αξκφδηνπ Ππιινγηθνχ Νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο  

3. Θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ απαηηείηαη  

4.  Γειηίν Ξξνφδνπ Δλεξγεηψλ Ωξίκαλζεο & πνρξεψζεσλ Ξξάμεο, εθφζνλ απαηηείηαη  

5.  Πρέδην Απφθαζεο ινπνίεζεο πνέξγνπ κε Ίδηα Κέζα, εθφζνλ απαηηείηαη  

6.  Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο (Πρέδην ή Δγθεθξηκέλα Ρεχρε)  

7.  Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξάμεο (πιελ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ)  

8.  Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην εχινγν θφζηνο ησλ δαπαλψλ (πξνζθνξέο)  

9.  Έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία  

10. Δξσηεκαηνιφγην ειέγρνπ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έξγσλ πνιηηηζκνχ ή ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ 

(εθφζνλ απαηηείηαη)  

11. Απφθαζε Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ ξσλ  

12. Ξίλαθαο απνηχπσζεο ησλ αλαγθαίσλ, ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο 

Ξξάμεο  

13. Κειέηεο θαη εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ (πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πξνεγνχκελν Ξίλαθα, 

εθφζνλ ππάξρνπλ)  

14. Ξίλαθαο απνηχπσζεο ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ 

πξνφδνπ απηήο  

15. Άδεηεο θαη εγθξίζεηο (πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πξνεγνχκελν Ξίλαθα, εθφζνλ ππάξρνπλ)  

16. Πηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά / απαιινηξίσζε εδαθηθήο έθηαζεο ή ηελ αγνξά 

θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο (εθηίκεζε αμίαο απφ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή, Γ ηδηνθηεηψλ, απφθαζε 

ηηκψλ κνλάδαο απνδεκίσζεο απαιινηξησκέλεο έθηαζεο), εθφζνλ απαηηείηαη.  

 

17.Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε  

18. πνδείγκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ηα 

νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ην δηθαηνχρν ειεθηξνληθά ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ (Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα / 

Νξγαλσηηθή Γνκή θαη Γηαδηθαζίεο & Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ, 

Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα / Νκάδα Έξγνπ & ινπνίεζε ζπλαθψλ Έξγσλ & Δκπεηξία ζηελ 

πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ)  

Ρα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά/ έγγξαθα, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf, σο 

ζπλεκκέλα ζην ΡΓΞ. Ο αναλςηικόρ πποϋπολογιζμόρ ππάξηρ ςποβάλλεηαι ζε μοπθή απσείος 

Excel. 
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6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗΠΡΑΞΔΧΝ 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο από ηνλ ππνςήθην Γηθαηνύρν, ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Ξ. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο 

ηελ κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζπλεκκέλν. 

 

πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε 

6.1 Αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ από ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ζε δχν ζηάδηα:  

Α ηάδην : Ξιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο 

Β’ ηάδην : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ  

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ 

ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη μεθηλά κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (ζεκείν 5.2).  

Ζ πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηνλ αξκφδην ΔΦ, νξίδεηαη κέρξη εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ (παξ. 2, άξζξν 20, λ. 4314/2014). 

Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Β3.3. πξέπεη λα εθπιεξψλεηαη 

ην θαηψηαην φξην ην νπνίν νξίδεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,33. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

βαζκνινγία ηνπο. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηεζνχλ δηεπθξηληζηηθά – ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία απφ ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν.  

6.2 Έθδνζε πξνζσξηλνύ πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.  

6.3 Τπνβνιή θαη εμέηαζε ελζηάζεσλ.  

Νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηνλ αξκφδην ΔΦ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηεο Α κε αξηζ. 

137675/ΔΘ1016/19-12-2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31-12-2018). Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ 

αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ 

ηελ επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη: 

 α) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Ξξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην Πηάδην Α’ ηεο αμηνιφγεζεο  

β) ηνπ Ξξνζσξηλνχ Ξίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ εθδίδεηαη θαηά ην Πηάδην 

Β’ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη φπνπ 

απαηηείηαη ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, δειαδή ηνλ θχξην ηεο πξάμεο, εθφζνλ 

είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ηνλ Γηθαηνχρν.  

Ν ΔΦ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο (ΔΓΞ) 

LEADER/CLLD θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ έλζηαζε 

εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη αλαξηψληαη ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα.  

Νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ εηζεγεηή (κνλνκειέο φξγαλν) πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΞ 

LEADER/CLLD,  εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο έλζηαζεο.  

Πηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηνπ ΔΦ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε 
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έλζηαζε. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε πνπ εμεηάδνπλ ηελ έλζηαζε δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο ππνβνιήο δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηαδίνπ Α’ γίλεη δεθηή, ν ΔΦ 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πηαδίνπ Β’.  

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην Πηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο, 

νη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη απνδεθηή ε έλζηαζε πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, 

ζηε ζεηξά πνπ ηηο θαηαηάζζεη ε βαζκνινγία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ν Νξηζηηθφο 

Ξίλαθαο θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.  

6.4 Έθδνζε νξηζηηθνύ πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ, κεηά ηελ εμέηαζε 

ησλ ππνβαιιόκελσλ ελζηάζεσλ. 

6.5 Έθδνζε απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο απφ ηνλ αξκνδίσο νξηζκέλν δηαηάθηε ηνπ ΔΦ ζε 

ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΔΦ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε νξηζκνχ ηνπ ΔΦ. 

6.6  Δλεκέξσζε θαηαιόγνπ πξάμεσλ ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΠΑ 

(www.espa.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦ (www.trihonida.gr) : ηνπ ηίηινπ ησλ 

πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Ξ., ησλ Γηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

 

7. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

7.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ ΡΓΞ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο αξκφδηνη είλαη ν θνο Υάξεο Καθξίηζαο, ηειέθσλν 

2641039007, 2641079344 e-mail: info@trihonida.gr θαη o θνο πύξνο ίκνο, ηειέθσλν 

2641039007, e-mail:ssimos@trihonida.gr θαη γηα ηερληθά ζέκαηα ΝΞΠ ν θνο Παληειήο 

Μεηδεληδήο, ηειέθσλν 2641039007, e-mail:pmetz@trihonida.gr. 

7.2 Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020, ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη 

ζην ελ ιφγσ Δ.Ξ., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ βξίζθνληαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.alieia.gr. Νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΡΓΞ, δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ νηθεία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΔΦ 

www.trihonida.gr. Νη αλσηέξσ δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Ξ. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ 

θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 

Για την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

 

Γεώργιος Παπαναζηαζίοσ 

Πρόεδρος ηης Ε. Δ. Π. CLLD/LEADER 

Δήμαρτος Αγρινίοσ 

 

  

http://www.espa.gr/
http://www.trihonida.gr/
http://www.alieia.gr/
http://www.trihonida.gr/
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ : 

 ΝΡΑ Α’ & Β’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο 

 Ππιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αιηεπηηθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ ηνκέα 

 

Ππλεκκέλα: 

Ξαξάξηεκα Η: πνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ (Ξαξάξηεκα ηεο Απφθαζεο Έληαμεο) 

Ρα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.trihonida.gr 

1.πφδεηγκα Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο  

2. Δλεκεξσηηθφο Νδεγφο Ξξφζθιεζεο  

3. Νδεγφο αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη Θξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – 

Κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο  

4. πφδεηγκα αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξάμεσλ (πιελ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ)  

5. Δμαζθάιηζε Ξξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ  

(Νδεγφο: 1.b_O.I.1_11b_Ν.I.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_II_ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑ_ΑΚΔΑ_v1_8.5.2017)  

6. Νδεγίεο γηα θξαηηθέο εληζρχζεηο  

(Νδεγφο: 1c_Ν.Η.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_ΗΗΗ_ΘΟΑΡΗΘΔΠ_ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ_v1_8.5.2017)  

7. Δξσηεκαηνιφγην ειέγρνπ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έξγσλ πνιηηηζκνχ ή ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ  

8. Γειηίν Ξξνφδνπ Δλεξγεηψλ Ωξίκαλζεο & πνρξεψζεσλ Ξξάμεο  

 

9. Ξίλαθαο Γ1 γηα ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ ηεο 

πξάμεο  

10. Ξίλαθαο Γ2 γηα ηελ απνηχπσζε ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ 

βαζκνχ πξνφδνπ απηήο  

11. πφδεηγκα Πρεδίνπ Απφθαζεο ινπνίεζεο πνέξγνπ κε Ίδηα Κέζα  

12. Νδεγφο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ΔΠΞΑ 2014-

2020 (a1_Ν.Η.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_Η_ΝΓΖΓOΠ_ΓΗΑΣΔΗΟ_ΗΘΑΛΝΡ_ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ_v1_8.5.2017) θαη 

παξαξηήκαηα(πνδείγκαηα επάξθεηαο: 1a2_Ν.Η.1_1_ΞΑΟΑΟΡ_I_ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ_v1_8.5.2017 

θαη πνδείγκαηα Ξξνγξακκαηηθψλ Ππκβάζεσλ: 1a3 _ Ν.Η.1 _ 1 _ ΞΑΟΑΟΡ _ Η _ 

YΞΝΓ_ΞΟΝΓΟΑΚΚ_ΠΚΒΑΠΔΩΛ_v1_8.5.2017)  

13. Έληππν Δ.Η.1_6 «Θαηάζηαζε Ρήξεζεο Φαθέινπ Ξξάμεο»  

14. πφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο (Δ.Η.2_5)  

15. πνπξγηθή Απφθαζε 137675/ΔΘ1016/19-12-2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31-12-2018) (ΑΔΘΔΓ) 

16. Γειηία Ραπηφηεηαο Γείθηε. 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

Υπεύθςνοι Μονάδων Λειηοςπγικού Οπγανογπάμμαηορ Ενδιάμεζος Φοπέα 
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Θνηλνπνίεζε:  

1. ΔΓ ΔΞΑΙΘ (Κνλάδεο Α, Β1, Γ1) 

2. ΞΑΑΡ – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ 

ΞΑΑΡ – Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, 

3. ΔΠΔ - Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ (Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο), Λίθεο 10, 

105 63, Αζήλα,  

4. Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Ξξνγξακκάησλ, Λαπάξρνπ Ληθνδήκνπ 11 & Βνπιήο, 105 57, Αζήλα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

Ν δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΩΛ ΑΙΗΔΡΗΘΩΛ 

ΞΔΟΗΝΣΩΛ» (Κέηξν 8.3.3: Άξ. 63.1 ηνπ Θαλ. 508/2014 ‘Δθαξκνγή Πηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο 

κε Ξξσηνβνπιία ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ’ [γηα Ξαξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Σαξαθηήξα])» αλαιακβάλεη λα 

ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

(i) Λα ηεξεί ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Λα ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη 

ηδίσο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Ζ αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο 

ηεο πξψηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηεο 

Απφθαζεο Έληαμεο. Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο 

ζα αλαθιεζεί κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ 

κελψλ. Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα 

επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο.  

(ii) Λα δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο. 

(iii) Λα ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηνλ ΔΦ - ΝΡΓ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ/ππνέξγσλ πνπ εθηεινχληαη 

κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα.  

(iv) Λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ ΔΦ - ΝΡΓ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο θαη λα απνζηέιιεη 

φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο 

θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ.  

(v) Λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ΝΞΠ – ΔΠΞΑ  κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο πξάμεο πνπ 

πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε 

πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(vi) Λα δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην 

ΝΞΠ - ΔΠΞΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ  Ππζηεκάησλ ηνπ κε ην ΝΞΠ – ΔΠΞΑ γηα ηελ 

απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 
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(vii) Λα εθαξκφδεη ην Δληαίν Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΞΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν 

εκπινθήο ηνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.  

 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Λα ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.  

(ii) Λα ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα - 

ΝΡΓ, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.  

(iii) Λα ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηνλ Δ.Φ θαη ζηελ Αξρή   

Ξηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο 

απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

 

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Λα ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη γηα 

φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, Αξρή 

Διέγρνπ, Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(ii) Λα απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά 

φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο, εθφζνλ δεηεζεί. 

 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Λα απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Ξ. πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΞΑ (www.espa.gr), θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 119 θαη ζην Ξαξάξηεκα V ηνπ Θαλ. 508/2014, θαη ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, 

ρψξα, νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.  

(ii) Λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

Ρερληθφ Γειηίν Ξξάμεο, αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο πξάμεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Έλσζεο ζηελ πξάμε. 

ια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ν δηθαηνχρνο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζηήξημε ηεο πξάμεο απφ ηα Ρακεία, πξνβάιινληαο: 

α)  ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο καδί κε αλαθνξά ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 763/2014, 

β)  αλαθνξά ζην Ρακείν πνπ ζηεξίδεη ηελ πξάμε. 

Νη ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ζηήξημε 

πνπ έρεη ιάβεη ν δηθαηνχρνο απφ ην Ρακείν είλαη: 
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-  Αλάξηεζε πξνζσξηλήο πηλαθίδαο, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

άλσ ησλ 500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο.  

-  Ρνπνζέηεζε κφληκεο αλακλεζηηθήο πιάθαο ή πηλαθίδαο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν 

εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή 

δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξψ. 

Νη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ 763/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία 

θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη 

ην Ρακείν ή ηα Ρακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν. 

-   Ρνπνζέηεζε κίαο αθίζαο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν (ειάρηζην κέγεζνο Α3) 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ 

απφ ην θνηλφ, φπσο ε είζνδνο ζε έλα θηίξην, γηα πξάμεηο κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

θάησ ησλ 500.000 επξψ. 

 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

(i) Λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηεο πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Πην θάθειν ηεο 

πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο 

ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο 

νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Ν Δ.Φ. ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πεξηφδνπ δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Ρα αλσηέξσ 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή 

επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ 

πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Λα θνηλνπνηεί ζηνλ ΔΦ - ΝΡΓ ην έληππν Δ.Η.1_6 «Θαηάζηαζε ηήξεζεο θαθέινπ Ξξάμεο», ζην 

νπνίν, κεηαμχ άιισλ, θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ 

ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή ππφ ηελ νπνία ζα 

ηεξνχληαη, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iii) Λα ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΔΦ – ΝΡΓ.  

(iv) Λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Ρακείσλ:  

α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

ηειηθή πιεξσκή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη: 

 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πξνγξάκκαηνο 

 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε 

κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα 

 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 
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β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΦΓ - ΝΡΓ ή θαζνξίδνληαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, 

απηφο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα). 

 

7. Δηδηθνί Όξνη 

(Θαηά ηελ Έληαμε ζπκπιεξψλνληαη: 

 ηπρφλ εηδηθνί φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ή θαη νξίδνληαη απφ ηνλ 

αξκφδην ΔΦ θαη ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ν δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο.  

 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΑ/ΔΦ εθαξκφδεη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε, κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνέξγσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ πξνιεπηηθά, αλαθέξεηαη φηη 

[Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2iii, o Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη έγθξηζε απφ 

ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη αλάζεζεο ησλ ππνέξγσλ ……] ) 

 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ (ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ΔΦ ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ σζηφζν 

ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε πξφζθιεζε, γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο) 

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ΔΦ κέζα ζην ΝΞΠ ΔΠΞΑ θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

πξφζθιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξάμεο απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξφζθιεζεο.  

Ρα ζηνηρεία απηά ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε πξφζθιεζε, σζηφζν δελ ζα εθηππψλνληαη θαη δελ ζα 

δεκνζηεχνληαη καδί ηεο.  

Ζ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΑΦΝΟΑ: 

1. ΚΔΓΑΙΑ ΔΟΓΑ (λαη/νρη) OXI 

2. ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΔΟΓΑ - PHASING (λαη/φρη) OXI 

3. ΞΟΑΜΔΗΠ ΞΝ ΔΛΡΑΠΠΝΛΡΑΗ ΠΔ ΘΝΗΛΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ (λαη/φρη): OXI 

4. ΞΟΑΜΔΗΠ ΞΝ ΙΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖ ΚΝΟΦΖ ΠΓΗΡ (λαη/φρη): OXI 

5. ΞΟΑΜΔΗΠ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΞΑΛ (λαη/φρη): OXI 

6. ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΚΔ (λαη/φρη) OXI 

7. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΚΔΠΑ (λαη/φρη) OXI 

8. ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ Ζ ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Ή ΘΑΗ ΡΑ ΓΝ 

(λαη/φρη) 
OXI 

9. ΠΙΙΝΓΖ, ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ, ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΠΖ 

ΚΗΘΟΝΓΔΓΝΚΔΛΩΛ (λαη/φρη) 
OXI 

10. ΘΝΗΛΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΘΟΝΩΛ ΔΘΡ ΓΗΑ ΦΝΟΔΗΠ  OXI 
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ΙΙ.2:ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 Η.ΘΩΓΗΘΝΠ ΗΗ.ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1. ΚΝΟΦΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ FIN 01 (ID: 801) Κε επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε 

2. ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΓΗΑΠΡΑΠΖΠ TDM 06 (ID: 1006) 
Ξξσηνβνπιίεο ηνπηθή αλάπηπμεο 

ππφ ηε αηγίδα ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

3. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ECO 24 (ID: 24) 
Άιιεο κε πξνζδηνξηδφκελεο 

ππεξεζίεο 

4.  ΔΗΓΝΠ ΑΙΗΔΗΑΠ   FSE 1(ID:1911)  

 

 

 

Θαιάζζηα Αιηεία θαη Αιηεία 

Δζσηεξηθψλ δάησλ 

5. ΔΗΓΝΠ ΞΟΑΜΖΠ (Αιηείαο) FSP 154 (ID:192154)  Ινηπά 

6. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ FSE 5 (ID:1935)  Γελ εθαξκφδεηαη 

7.ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΘΔΠΖ (ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ Ή 

ΛΝΚΝΠ/ΝΡΑ) – (NUTS/LAU)  
EL541 (ID:680)  Ξ.Δ Αηησιναθαξλαλίαο & Ιεπθάδαο 

 


