
  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ- 4/9/2018 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΣΗΡΙΞΗ  
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 1θσΠΡΟΚΛΗΗ 

ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD / LEADER   

ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ (ΟΣΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ 

 

Σθν 31η Αυγοφςτου 2018 ολοκλθρϊκθκε θ θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ 1θσΠρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοστου Σοπικοφ Προγράμματοσ 
LEADER/CLLD του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα, το οποίο 
υλοποιείται μζςω του Μζτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων αλλά και του ποςοφ τθσ αντίςτοιχθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ αποτυπϊνουν των υψθλό ενδιαφζρον των φορζων τθσ περιοχισ του 
Ψθλορείτθ για ζργα που κα δϊςουν ϊκθςθ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και κα ανταποκρικοφν 
ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν (γενικοφσ και ειδικοφσ) κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του 
τοπικοφ προγράμματοσ.  
Η πρόςκλθςθ είχε ςυνολικό αρχικό ποςό 1.572.200,00 €, και ςυνολικά υπεβλικθκαν 36 
αιτήςεισ ςτήριξησ φψουσ 4.620.267,42 €, ποςό τρεισ φορζσ περίπου παραπάνω από το 
ποςό που προκθρφχκθκε.  

Αναλυτικά ανά υποδράςθ το πλικοσ των αιτιςεων ςτιριξθσ με τα ςυνολικά ποςά που 
υποβλικθκαν είναι όπωσ εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Κωδικόρ 
Υποδπάζηρ 

Πεπιγπαθή Υποδπάζηρ 
Πλήθορ 

Αιηήζεων 
Σηήπιξηρ 

Σςνολικό 
αιηούμενο 

ποζό  

Υποδπάζη 
19.2.4.1  

Σηήπιξη για ςποδομέρ μικπήρ κλίμακαρ (πσ. Ύδπεςζη,αποσέηεςζη, οδοποιία ενηόρ 
οικιζμού, κ.λπ.),ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε 
σπηζιμοποιούμενα κηίπια 

1 71.284,00 

Υποδπάζη 
19.2.4.2  

Σηήπιξη για ηη δημιοςπγία, βεληίυζη ή επέκηαζη ηοπικών βαζικών ςπηπεζιών για ηον 
αγποηικό πληθςζμό, καθώρ και ηυν ζσεηικών ςποδομών (πσ. παιδικοί ζηαθμοί, 
αγποηικά ιαηπεία,κ.λπ.) 

1 210.000,00 

Υποδπάζη 
19.2.4.3  

Σηήπιξη για επενδύζειρ για δημόζια σπήζη ζε ςπηπεζίερ και ςποδομέρ ανατςσήρ, 
ανάπλαζηρ, ηοςπιζηικέρ πληποθοπίερ και ηοςπιζηικέρ ςποδομέρ μικπήρ κλίμακαρ (π.σ. 
ζημάνζειρ,κοινόσπηζηοι σώποι, πποβολή πποώθηζη πεπιοσών,ποδηλαηικέρ 
διαδπομέρ κ.λπ.) 

8 1.022.845,19 

Υποδπάζη 
19.2.4.4  

Ενίζσςζη πολιηιζηικών εκδηλώζευν 4 179.868,43 

Υποδπάζη 
19.2.4.5  

Σηήπιξη για μελέηερ, ςπηπεζίερ και επενδύζειρ, πος ζςνδέονηαι με ηον πολιηιζμό, με 
ηη διαηήπηζη, αποκαηάζηαζη καιαναβάθμιζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θςζικήρ 
κληπονομιάρ ηυν συπιών, ηυν αγποηικών ηοπίυν και ηυν ηόπυν με ςτηλή θςζική 
αξία, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ζσεηικών κοινυνικοοικονομικών πηςσών, καθώρ και 
δπάζειρ πεπιβαλλονηικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν πολιηιζηικών 
/ζςνεδπιακών κένηπυν, μοςζείυν, πολιηιζηικών σαπακηηπιζηικών ηηρ ςπαίθπος - 
μύλοι, γεθύπια, κ.λπ.). 

22 3.136.269,80 

Υποδπάζη 
19.2.5.1  

Βεληίυζη ππόζβαζηρ ζε γευπγική γη και κηηνοηποθικέρεκμεηαλλεύζειρ 0 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 36,00 4.620.267,42 



  

 

 

Από τισ 36 υποβληθείςεσ αιτήςεισ ςτιριξθσ 23 προζρχονται από τουσ Δήμουστθσ περιοχισ 
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ και αντιςτοιχοφν ςτο 75,5% περίπου τθσ 
αιτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ (Δ.Δ.), 5 από Αςτικζσ μη Κερδοςκοπικζσ Εταιρείεσ με Δ.Δ. 
που αντιςτοιχεί ςτο 6% τθσ ςυνολικισ αιτοφμενθσ και 8 από υλλόγουσ  με Δ.Δ. που 
αντιςτοιχεί ςτο 18,5% τθσ ςυνολικισ. Να ςθμειωκεί ότι 4 από τισ 6 προκθρυςςόμενεσ 
υποδράςεισ είχαν ωσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ αποκλειςτικά Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ.  

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία υποβολισ των φακζλων υποψθφιότθτασ και ςε ζντυπθ 
μορφι (7/9/2018 και ϊρα 16:00) θ Ο.Σ.Δ. κα ξεκινιςει άμεςα τθ διαδικαςία τθσ 
αξιολόγθςθσ θ οποία κα ολοκλθρωκεί ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο. 

Σο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων 
ςτιριξθσ κα ικελε να ευχαριςτιςει όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν τόςο ςτθ διαδικαςία τθσ 
ενθμζρωςθσ – εμψφχωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ όςο και αυτοφσ που ανταποκρίκθκαν 
υποβάλλοντασ αίτθςθ ςτιριξθσ.  

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ 
Εμμανουιλ Καλλζργθσ 

Πρόεδροσ τθσ ΕΔΠ του Σοπικοφ Προγράμματοσ 

 

 


