
        ΟΤΔ: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

- 1 - 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2  
(παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) 

Περίληψη  Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  

 

 
Ανώγεια   11.10.2022 

Αριθ. Πρωτ.  435 
 

 
2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της ευρύτερης περιοχής του 

ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD 

/ LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.  

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή 

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER  της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 

Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)  

Δήμος Ανωγείων  

Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 

Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική 

Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος,  Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό 

Χωριό, Τρία Μοναστήρια) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δήμος Γόρτυνας [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 

Δήμος Μαλεβιζίου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα  (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών 

κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη) 

Δήμος Φαιστού  [τμήμα], Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική 

Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών) 

 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, 

Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για την εξής  Δράση/ 

Υποδράση : 
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Κωδικός 
Δράσης / 

Υποδράσης 
Τίτλος Δράσης/ Υποδράσης 

 
Ποσοστό 

Ενίσχυσης  

Ενδεικτική 
Κατανομή 
Δημόσιας 

Δαπάνης € 

19.2.4  
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές 

 
300.000,00 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. Ύδρευση, 
αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα κτίρια 

Έως 100%  300.000,00 € 

 
Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να 
υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές 
πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση 
της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης 
πρανών). 
Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω υποδομών, δύναται να εκτελεστούν 
εργασίες/φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμού, μόνο στην περίπτωση που στοχεύουν αποκλειστικά στην 
εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών. 
 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 300.000,00 €.  
 
Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά 

επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα 

αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 

Διοικητικού Ελέγχου αιτήσεων στήριξης, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από 

τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου, από τις ιστοσελίδες του 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ www.akomm.gr και leader-clld.akomm.gr  καθώς και από την 

ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.  

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 
συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική 

υποβολή ( Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_2/ M2931818). 
  

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  15.10.2022 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  22.12.2022 

 

Αντίγραφο της αίτησης στήριξης όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ μαζί με όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλεται και έντυπα στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια 

Ρεθύμνου Κρήτης ΤΚ 74051) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 

ταχυμεταφορά, εντός  επτά (7) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο 

ΟΠΣΑΑ. 

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν 

έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 

http://www.akomm.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opsaa.gr/RDIIS
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Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα δίνονται επιτόπου στα γραφεία 

του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Υπεύθυνοι για διευκρινίσεις: κα. Ερη Καλομοίρη και κος Νίκος Σαρχιανάκης, Τηλέφωνο: 

+302834031402 και +302834031606, E-mail: leader@akomm.gr  

 

 

 
 
 
 

Για τo ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
 
 
 

Κεφαλογιάννης Σωκράτης 

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 

 
 
 

 
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

                                      

mailto:leader@akomm.gr

