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ΟΤΔ: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική 

στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές  

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. 

Ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

κτίρια» 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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Η Ευρώπη επενδύει στις 

Αγροτικές περιοχές 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.1 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2004-2020 (ΠΑΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 19.2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ  : 19.2.4.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. Ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα κτίρια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :   

Α/Α 
  

  
Περιγραφή  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

  
Δικαιολογητικά 

ΝΑΙ 
Ό
Χ
Ι 

Δ
/
Α 

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 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

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 Τ.Π 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

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 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_114 
Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_115 
Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 
τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 45 του 
N.4412/2016) 

   
Φάκελος Δημόσιας 
Σύμβασης 

19.2Δ_117 
Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της αειφόρου 
ανάπτυξης 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_118 
Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση 
εξαιτίας του φύλλου, της φυλής  ή της εθνικής καταγωγής 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_119 
Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά 
ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_120 
Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση 
όπου απαιτείται 

   
α) Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, β) 
ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
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Α/Α 
  

  
Περιγραφή  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

  
Δικαιολογητικά 

ΝΑΙ 
Ό
Χ
Ι 

Δ
/
Α 

19.2Δ_121 

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό της εργασιών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης (αναλυτικός προϋπολογισμός της μελέτης 

του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα στις Δημόσιες Συμβάσεις) 
   ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 

19.2Δ_122 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της 
πρότασης 

   19.2Δ_132 

19.2Δ_124 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_125 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

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. 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

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. 

   
Πρωτόκολλα υποβολής 
ηλεκτρονικού και 
φυσικού  φακέλου 

19.2Δ_129 Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα.    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_130 
Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης. 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_131 
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης 
του τοπικού προγράμματος. 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_133 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης 
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

19.2Δ_134 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε 
φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 

   19.2Δ_113 

19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον  
εφαρμόζεται 

   
α) Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, β) 
19.2Δ_134 

19.2Δ_142 Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις    19.2Δ_137 
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Α/Α 
  

  
Περιγραφή  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

  
Δικαιολογητικά 

ΝΑΙ 
Ό
Χ
Ι 

Δ
/
Α 

ΑΟ1.111_Εμπρ. 
υποβολή_19.2Δ 

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

   
Πρωτόκολλα υποβολής 
ηλεκτρονικού και 
φυσικού  φακέλου 

ΑΟ2.112_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

Συμβατότητα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.113_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

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) 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.114_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

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

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.115_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εντός των 
ορίων, εφόσον τίθενται όρια στην πρόσκληση. 

   

α) Αίτηση Στήριξης και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής,  
β) ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 

ΑΟ2.117_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπει κάθε άλλη διάκριση. 

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.118_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

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

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.119_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

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

   
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.120_Επιλεξιμότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.122_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.    
Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής 

ΑΟ2.123_Επιλεξ. 
Πράξης_19.2Δ 

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

   ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 

ΑΟ3.111_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2Δ 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του 
μέτρου/δράσης/πρόσκλησης. 

   19.2Δ_113 

ΑΟ3.112_Επιλ. 
Δικαιούχου_19.2Δ 

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

   19.2Δ_113 

ΑΟ5.111_Πληρότητα_19.
2Δ 

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης στήριξης    
Όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά στοιχεία 
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Α/Α 
  

  
Περιγραφή  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

  
Δικαιολογητικά 

ΝΑΙ 
Ό
Χ
Ι 

Δ
/
Α 

ανάλογα με τη φύση της 
επένδυσης 

ΑΟ5.112_Πληρότητα_19.
2Δ 

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης στήριξης    ΑΟ_ΑΣ_121 

ΑΟ6.111_Χρονοδιάγραμμ
α__19.2Δ 

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. 

   
α) Αίτηση Στήριξης και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής,  β), 
ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ 

ΑΟ7.111_Συμπλ. 
στοιχεία_19.2.Δ 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων    
Πρωτ. ΟΤΔ για την 
επιστολή του δικαιούχου 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, 

το αποτέλεσμα πρέπει να είναι θετικό (ΝΑΙ) ή Δ/Α (“Δεν αφορά”), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται 
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α 
ΚΩΔ. στο ΟΠΣΑΑ 

Κριτήριο Επιλεξιμότητας 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

1 

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 

Εξετάζεται η εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, ως 
προς τον δικαιούχο, τις διαδικασίες, τη νομιμότητα υλοποίησης 
του έργου και τη λειτουργία του μετά την ολοκλήρωσή του. 

Το κριτήριο πληρείται εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. 

2 

19.2Δ_112 

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

Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε 
σχέση με τις προτεραιότητες και τη στρατηγική, τους στόχους και 
τις θεματικές κατευθύνσεις του Τ.Π., όμως αναφέρονται στο 
εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 
Το σύνολο του αναθεωρημένου Τοπικού Προγράμματος είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα  http://www.leader-clld.akomm.gr/ 

3 

19.2Δ_113 

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

Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε 
σχέση με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα με το υπομέτρο 19.2 (Έργα 
Δημόσιου Χαρακτήρα) , όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr, ΠΑΑ 2014-
2020/Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). 

4 

19.2Δ_114 

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

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξή 
της. 

5 

19.2Δ_115 

Για τα έργα που εκτελούνται με 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά 
την έννοια του άρθρου 45 του 
N.4412/2016) 

Εξετάζεται αν τηρείται φάκελος δημόσιας σύμβασης από το 
δικαιούχο και αν αυτός συμπεριλαμβάνει τα απαιτούμενα 
στοιχεία σύμφωνα με το νόμο. Στο συνημμένο της πρόσκλησης 
με αριθμό 16 αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνει ο φάκελος δημόσιας σύμβασης κατά την υποβολή 
της πρότασης 

6 

19.2Δ_117 

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

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της αριθμό 152950/23-10-2015 
ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.Για την 
αξιολόγηση του κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό 
δικαιούχο, στο πλαίσιο του Παραρτήματος Αίτησης Στήριξης το  
σημείο 14.3 καθώς ο πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης 

http://www.leader-clld.akomm.gr/
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Α/Α 
ΚΩΔ. στο ΟΠΣΑΑ 

Κριτήριο Επιλεξιμότητας 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το 
συνημμένο της πρόσκλησης με αριθμό 7. 

7 

19.2Δ_118 

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

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

8 

19.2Δ_119 

Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί ή/και 

χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά 
ή/και συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, για το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με την Αίτηση Στήριξης 
υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

9 

19.2Δ_120 

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

Εξετάζεται το καταστατικό, ή η νομοθεσία, ή το κανονιστικό 
πλαίσιο βάσει των οποίων, αυτός που ορίζεται στην αίτηση 
στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της πράξης (είτε αυτός είναι ο 
δικαιούχος, είτε άλλος), έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και 
συντήρησης αυτής.  

 

10 

19.2Δ_121 

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

Θα υποβληθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός της μελέτης του 
έργου 

11 

19.2Δ_122 

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

Εξετάζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την απόδειξη του κριτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
παρόντα οδηγό.  

 

12 

19.2Δ_124 

Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με 
τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον αναλυτικό αιτούμενο 
προϋπολογισμό (κτιριακά, εξοπλισμός κ.λπ.). 

13 19.2Δ_125 
Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Αίτησης Στήριξης. 
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ΚΩΔ. στο ΟΠΣΑΑ 

Κριτήριο Επιλεξιμότητας 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή 
και αναληθή στοιχεία 

14 

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 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Αίτησης Στήριξης. 

15 

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 

Εξετάζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, καθώς και η ημερομηνία υποβολής 
του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας του έργου στην ΟΤΔ. 

16 

19.2Δ_129 

Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Εξετάζεται εάν ο φάκελος υποβολής της πράξης έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης («ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» καθώς  και η τυπική πληρότητα της Αίτησης 
Στήριξης.  

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 
προβλεπόμενη διαδικασία (ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ και 
έντυπη υποβολή στην ΟΤΔ), αν χρησιμοποιήθηκαν τα 
τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα 
και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
πρόσκληση. 

17 

19.2Δ_130 

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

Εξετάζονται εάν η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, καθώς 
και οι όροι και οι περιορισμοί (συμπεριλαμβάνονται και τα 
μέγιστα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών) είναι σύμφωνα 
με τα αναγραφόμενα στη σχετική υποδράση, όπως 
περιγράφονται στο τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης αλλά και 
στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο πρόγραμμα (που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης). Το σύνολο του 
αναθεωρημένου Τοπικού Προγράμματος είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα  http://www.leader-clld.akomm.gr/ 

http://www.leader-clld.akomm.gr/
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18 

19.2Δ_131 

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

Εξετάζεται η θέση  υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αίτηση στήριξης, στο τοπογραφικό σχέδιο και 
στον τίτλο κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, η οποία θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρούσα Πρόσκληση. 

19 

19.2Δ_133 

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

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης που περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό. 

20 

19.2Δ_134 

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

Εξετάζεται η νομική μορφή του δικαιούχου, η οποία θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις επιλέξιμες νομικές μορφές δικαιούχων 
της αντίστοιχης υποδράσης της παρούσας πρόσκλησης. 

21 

19.2Δ_139 

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

 

Εφόσον μετά τη συμπλήρωση της Λίστας Ελέγχου Ύπαρξης 
Κρατικής Ενίσχυσης προκύπτει ότι το έργο αποτελεί Κρατική 
Ενίσχυση , τότε :  

1. συμπληρώνεται ο Πίνακας «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ» (συνημμένο της πρόσκλησης με αριθμό 9) 
προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές ποσοστό 
επιχορήγησης. (Οδηγίες για την συμπλήρωση του ανωτέρου 
Πίνακα υπάρχουν στο συνημμένο της πρόσκλησης με αριθμό 
18) 

2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει ποσοστό 
επιχορήγησης μικρότερο του 100%, θα υποβληθούν 
δικαιολογητικά απόδειξης ίδιας συμμετοχής. 

 

22 

19.2Δ_142 

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

Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται από φορείς του 
δημοσίου, εξετάζεται αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας 
αρχής πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 
επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ή αν 
ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του 
N.4412/2016 (Α’ 147).  
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23 

 

ΑΟ1.111_Εμπρ. υποβολή_19.2Δ 

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

.     

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

Πρωτόκολλα υποβολής ηλεκτρονικού και φυσικού  φακέλου 

24 

ΑΟ2.112_Επιλεξιμότητα Πράξης 

Συμβατότητα με τους όρους και 
προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020 

Εξετάζεται η συμβατότητα της πρότασης με τους όρους και 
προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020 

25 

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) 

Εξετάζεται η σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Αίτησης Στήριξης που περιλαμβάνεται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

26 

ΑΟ2.114_Επιλεξιμότητα Πράξης 

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

Εξετάζεται το περιεχόμενο της Αίτησης στήριξης  

27 

ΑΟ2.115_Επιλεξ. Πράξης_19.2Δ
  

Εξετάζεται αν ο αιτούμενος 
προϋπολογισμός της προτεινόμενης 
πράξης είναι εντός των ορίων, εφόσον 
τίθενται όρια στην πρόσκληση. 

Εξετάζεται το περιεχόμενο της Αίτησης στήριξης και του 
Παραρτήματος αυτής 

28 

ΑΟ2.117_Επιλεξιμότητα Πράξης
  

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
προασπίζει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και αποτρέπει 
κάθε άλλη διάκριση. 

Εξετάζεται το περιεχόμενο της Αίτησης στήριξης  
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29 

ΑΟ2.118 

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

Εξετάζεται πώς 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.  

 

Για την εξέταση του κριτηρίου λαμβάνεται  υπόψη σχετικός 
οδηγός για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» (συνημμένο της 
πρόσκλησης με αριθμό 17) 

Ο δυνητικός δικαιούχος με βάση τα σχετικά στοιχεία/προβλέψεις 
της προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνει  έκθεση τεκμηρίωσης 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία  

30 

ΑΟ2.119 

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

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, εξετάζεται η συμβατότητά της με το σχετικό 
κανονιστικό πλαίσιο. Για την εξέταση του κριτηρίου λαμβάνεται 
υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική 
αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην 
πράξη   

Ειδικότερα για την υποδράση 19.2.4.1 υπάρχουν συνημμένα το 
πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για έργα υποδομών πόσιμου 
ύδατος (συνημμένο της πρόσκλησης με αριθμό 12) και για έργα 
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (συνημμένο της 
πρόσκλησης με αριθμό 11) 

Όλες οι πράξεις θα εξετάζονται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το 
δίκαιο του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό κατά την υποβολή οι 
υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά 
στοιχεία (όπου απαιτείται από τη φύση του έργου) τα οποία 
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Α/Α 
ΚΩΔ. στο ΟΠΣΑΑ 

Κριτήριο Επιλεξιμότητας 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να 
νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.  

 

 

31 

ΑΟ2.120_Επιλεξιμότητα Πράξης 

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

Εξετάζεται το περιεχόμενο της Αίτησης στήριξης  

32 

ΑΟ2.122 

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης. 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (σημείο 2.5) τον τρόπο με τον 
οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν, π.χ. σε 
περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και 
λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την 
ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και να 
υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό 
πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και 
λειτουργία). Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της πράξης 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. 

33 

ΑΟ2.123_Επιλεξ. Πράξης_19.2Δ 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 
δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει 
με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της 
πράξης  (όπου απαιτείται) 

Εξετάζεται στην περίπτωση όπου υπάρχουν έσοδα και η 
ενίσχυση είναι μικρότερη του 100% καθώς και στην περίπτωση 
διαφοράς ανάμεσα σε συνολικό και επιλέξιμο κόστος 

34 

ΑΟ3.111_Επιλ. Δικαιούχου_19.2Δ
  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που 
υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στους δικαιούχους του 
μέτρου/δράσης/πρόσκλησης. 

Εξετάζεται εάν ο Φορέας εμπίπτει στους Δικαιούχους της 
πρόσκλησης δηλαδή είναι ΟΤΑ (α’ ή β’ βαθμού) 

35 

ΑΟ3.112 

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

Εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα, το καταστατικό του, τυχόν 
κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις που τεκμηριώνουν ότι ο 
υποψήφιος δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του 
έργου.  
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Α/Α 
ΚΩΔ. στο ΟΠΣΑΑ 

Κριτήριο Επιλεξιμότητας 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

36 

ΑΟ5.111_Πληρότητα_19.2Δ  

Εξετάζεται η πληρότητα της  αίτησης 
στήριξης 

Εξετάζεται εάν η αίτηση στήριξης περιέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αξιολόγησή της και αντιστοιχούν στα 
απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

37 

ΑΟ5.112 

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

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης του αρμόδιου οργάνου του 
δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης 
(π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου για την υποβολή 
της συγκεκριμένης αίτησης στήριξης). 

38 

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 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης 
πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 
2014-2020 και της ειδικότερης επιλέξιμης περιόδου που ορίζεται 
στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Το κριτήριο 
εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, τη 
μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους 
ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις 
σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη 
απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα 
χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. 

39 

ΑΟ7.111 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή 
συμπληρωματικών η διευκρινιστικών 
στοιχείων 

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από τον δυνητικό 
δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1 της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ), εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν (έντυπα και 
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ) και εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2.4.1 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 

Μοριοδότηση 
(κλίμακα 0-100) 

  
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Σαφήνεια και 

πληρότητα της 
πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

15% 

100   

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50   

  
Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 
απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0   

  

2 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης  

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών  

35% 

100   

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  

60   

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες 

30   

  

Τίποτα από τα ανωτέρω 0     

3 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης (Ειδικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της 

πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

25% 

100   
  

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

70   
  

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση  

30   
  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 
του 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση  
0   

  

4 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

15% 

50   
  

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
50   

  

5 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή 
ανανεώσιμων 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

8% 

100     

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60     

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30     
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Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 

Μοριοδότηση 
(κλίμακα 0-100) 

  
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, 
βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την 
κάλυψη των 
αναγκών των 

μονάδων. 

Ποσοστό < 5% 0   

  

6 

 Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με τη 

χρήση – 
εγκατάσταση – 

εφαρμογή 
συστήματος 

εξοικονόμησης 
ύδατος 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 
20% 

2% 

100     

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60     

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30     

Ποσοστό < 5% 0   

  

  
100%       

ΣΥΝΟΛΟ  

   
 

 

 
Τιμή βάσης (ελάχιστη συνολική βαθμολογία): 30 βαθμοί 

        

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

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

a. Μεθοδολογία  βαθμολόγησης : 

 

1. Κάθε υποδράση έχει συγκεκριμένη ομάδα κριτηρίων επιλογής (βαθμολόγησης) (Σφάλμα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) 

2. Πολλά κριτήρια είναι κοινά σε περισσότερες από μια ομάδες κριτηρίων. 

3. Η κάθε ομάδα κριτηρίων διακρίνεται στις εξής στήλες  

 

Κωδικός 
Κριτηρίου 

Κριτήριο Εξειδίκευση 
κριτηρίου ή 
υποκριτήριο 

Βαρύτητα Βαθμός 
Μοριοδότησης 
0-100 

 

4. Ο βαθμός μοριοδότησης κάθε κριτηρίου  είναι από 0 έως 100, ακόμα και σε κριτήρια που δεν υπάρχει 

ρητά υπο-κριτήριο που να παίρνει τον βαθμό 0. 

5. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου εξάγεται ως εξής : Πολλαπλασιάζεται ο βαθμός της μοριοδότησης κάθε 

κριτηρίου επί τον βαθμό βαρύτητας του κριτηρίου. 

6. Το άθροισμα των επιμέρους βαθμών των κριτηρίων αποτελούν την συνολική βαθμολογία της 

προτεινόμενης πράξης. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να πάρει μια πρόταση είναι 100 βαθμοί και 

η ελάχιστη 0.  Η ελάχιστη όμως  βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει μια πρόταση για να έχει 

δυνατότητα ένταξης είναι τριάντα (30) βαθμοί. 

7. Υπάρχουν δύο είδη κριτηρίων: τα διαζευκτικά και τα σωρευτικά.  

Στα διαζευκτικά κριτήρια επιλέγεται ένας βαθμός μοριοδότησης για κάθε υπο-κριτήριο ανάλογα με τα 

δεδομένα της πρότασης. Π.χ. στο κριτήριο επιλογής 2. «Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης» η μοριοδότηση του κριτηρίου μπορεί να πάρει ανάλογα με το κάθε υπο-κριτήριο τις τιμές  

100, 60,30, 0 

Στα σωρευτικά είναι δυνατή η άθροιση όλων των βαθμών μοριοδότησης Π.χ. στο κριτήριο 4 

«Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης» το κάθε υπο-κριτήριο βαθμολογείται 

με 50. Αν η πρόταση πληροί και τα δύο υπο-κριτήρια θα λάβει 100 βαθμούς. Είναι προφανές ότι εάν 

δεν πληροί κανένα από τα δύο κριτήρια ο βαθμός της μοριοδότησης θα είναι 0. 

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται εκείνη η πρόταση η οποία έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο 

κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα. Εάν και τότε εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία εξετάζεται η 

βαθμολογία στο αμέσως επόμενο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα  κ.ο.κ. 
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b. Επεξήγηση των κριτηρίων επιλογής 

 

Α/Α  Τίτλος Κριτηρίου  

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 

Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και 
Παράρτημα αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης 
και το Παράρτημά της. 

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια:  α) η ύπαρξη τεχνικών μελετών και β)η ύπαρξη 
εγκρίσεων/αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. 
Συγκεκριμένα εξετάζονται: 

• Αν υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη για την εκτέλεση της πράξης και εάν έχουν 
εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, τα οποία δύναται να χρήζουν 
επικαιροποίησης. 

• Αν για την εκτέλεση της πράξης έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη ή αν έχει 
παραχωρηθεί ή αν υπάρχει μίσθωση ή σε περίπτωση που απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις αν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού τιμών μονάδας από το 
δικαστήριο. 

Κατά συνέπεια, η επαρκής ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης εξασφαλίζεται από τα 
παρακάτω:  
- Πίνακας αποτύπωσης τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της 
πράξης.   
- Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου 
αυτών.  
- Εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη, σχέδια, προϋπολογισμό, καθώς 
και οι εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον πίνακα των αναγκαίων τεχνικών 
υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης. 
- Άδειες και εγκρίσεις, όπως αναγράφονται στον πίνακα αποτύπωσης των αδειών και 
εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών. 
 
Η βαθμολόγηση θα γίνεται με βάση την εξασφάλιση του συνόλου/τμήματος των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών, όπου ο υποψήφιος θα λαμβάνει την 
μέγιστη βαθμολογία, ανάλογα με τον πίνακα αδειών και εγκρίσεων του Παραρτήματος.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχει υποβάλει 
τις αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες, θα 
λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχουν 
σε αντίγραφο οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων. 

3 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με το 
σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση βάση του εγκεκριμένου Τοπικού 
Προγράμματος. Η συσχέτιση θα υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα 
βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με τους 
στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα λαμβάνει και την υψηλότερη βαθμολογία. 
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Για να πληροφορηθείτε για το περιεχόμενο και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  
(Τ.Π.) ανατρέξτε στο πλήρες τεύχος του αναθεωρημένου Τοπικού Προγράμματος το οποίο 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα : www.leader-clld.akomm.gr 

4 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Θα εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση και ειδικότερα, εξετάζεται αν το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην 
πρόσκληση.  
Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 
έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα βάση του μεγέθους του έργου. 

5 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων. 

Στο συγκεκριμένο κριτήριο ελέγχεται το ποσοστό των δαπανών σχετικών με τη χρήση ή 
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) 
για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων. Σύμφωνα με το κριτήριο θα ελέγχεται η 
βελτίωση του περιβαλλοντικούπροφίλ των εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των 
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως και ο περιορισμός των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση 
των υποπροϊόντων και αποβλήτων. 
Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ ενδεικτικά είναι τα  φωτοβολταϊκά 
συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας 
για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, συστήματα υδρογόνου κτλ. 
Για τη βαθμολόγηση του ανωτέρω κριτηρίου, θα εξετάζονται οι δαπάνες επί του έργου που 
εξυπηρετούν ΑΠΕ και θα υπολογίζονται σε κλίμακα επί της %. 

6 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

Στο συγκεκριμένο κριτήριο ελέγχεται το ποσοστό των δαπανών σχετικών με τη χρήση -
εγκατάσταση - εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης  ύδατος για την κάλυψη των αναγκών 
των μονάδων.  
Επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος ενδεικτικά είναι  υδραυλικός 
εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού όπως ειδικές βρύσες  και τηλέφωνα ντουζιέρας με 
περιορισμό ροής ή/και με μίκτη νερού-αέρα, διακόπτες παροχής νερού με φωτοκύτταρα, 
καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής κ.α., συστήματα βιολογικού καθαρισμού (συστήματα 
ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης ημι-ακάθαρτου νερού «απόπλυτα») για επιλεγμένες 
χρήσεις υποκαθιστώντας τη χρήση του καθαρού πόσιμου νερού όπου δεν είναι απαραίτητη 
η υψηλή ποιότητά του, συλλέκτες βρόχινου νερού (επιφάνεια συλλογής και τα συστήματα 
για την μεταφορά, την διήθηση, την αποθήκευση και την διανομή του νερού) κτλ.   
Για τη βαθμολόγηση του ανωτέρω κριτηρίου, θα εξετάζονται οι δαπάνες επί του συνολικού 
προϋπολογισμού  του έργου που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και θα 
υπολογίζονται σε κλίμακα επί της %, ενώ θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα 
του συστήματος το οποίο θα εφαρμοστεί με κατάλληλη τεχνική   περιγραφή ή συνοδευόμενο 
έγγραφα. 

http://www.leader-clld.akomm.gr/
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την αξιολόγηση και επιλογή πράξης  στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.1 Στήριξη 

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

χρησιμοποιούμενα κτίρια είναι: 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή Υποχρεωτικό 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

19.2Δ_113 Στοιχεία του αιτούντος Ναι Ναι 

• Οργανισμός Υπηρεσιών 

• Έγγραφα για την 
επιλεξιμότητα του ΦΠΑ 

• Ορκωμοσία Δημάρχου / 
Περιφερειάρχη 

• Ταυτότητα Νόμιμου 
Εκπροσώπου 

19.2Δ_114 
Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του 
προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών Ναι Όχι 

 

19.2Δ_117 Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υπό-δράση Ναι Όχι 

π.χ εάν το έργο αφορά 
Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων τότε πρέπει να 
υποβληθεί και το Ενεργειακό 
Πιστοποιητικό του κτιρίου 

19.2Δ_120 Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, εφόσον απαιτούνται Ναι Όχι  

19.2Δ_132 
Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα 
υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην πρόσκληση Ναι Όχι 

 

19.2Δ_133 
Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-
2020) Ναι Ναι 

Συνημμένο υπόδειγμα με 
αριθμό 7. 
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Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή Υποχρεωτικό 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

19.2Δ_134 
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της πρόσκλησης Ναι Ναι 

Συνημμένο υπόδειγμα με 
αριθμό 9. 

19.2Δ_135 Λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης Ναι Ναι 
Συνημμένο υπόδειγμα με 
αριθμό 13. 

19.2Δ_137 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις Ναι Ναι 

Οργανισμός Υπηρεσιών 
Διαβαθμιδική ή 
Προγραμματική σύμβαση (εάν 
απαιτείται) 
 

ΑΟ_ΑΣ_111_19.2Δ Αίτηση στήριξης Ναι Ναι 
Αίτηση Στήριξης και το 
Παράρτημα  αυτής 

ΑΟ_ΑΣ_113_19.2Δ 
Ορθοφωτοχάρτης με αποτύπωση παρέμβασης και ορίων εντός σχεδίου 
περιοχών Ναι Όχι 

 

ΑΟ_ΑΣ_115_19.2Δ 
Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και 
απόφαση ΔΣ Ναι Όχι 

 

ΑΟ_ΑΣ_118_19.2Δ 
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού  φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης (εφόσον απαιτείται) Ναι Όχι 

 
 

ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ 
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης 
(εφόσον απαιτείται) Ναι Ναι 

Στην περίπτωση που 
προκύπτουν έσοδα   

ΑΟ_ΑΣ_120_19.2Δ 
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης Ναι Ναι 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 

ΑΟ_ΑΣ_121 Απόφαση για την υποβολή της αίτησης στήριξης Ναι Ναι 
Απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Δικαιούχου 

ΑΟ_ΑΣ_122_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης Ναι Ναι 
Συνημμένο υπόδειγμα με 
αριθμό 5. 

ΑΟ_ΑΣ_123_19.2Δ Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου Ναι Ναι 
Συνημμένο υπόδειγμα με 
αριθμό 6. 
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Κωδικός ΟΠΣΑΑ Περιγραφή Υποχρεωτικό 
Υποχρέωση 
Επισύναψης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΟ_ΑΣ_124_19.2Δ 
Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές προμετρήσεις, 
αναλυτικά τιμολόγια Ναι Όχι 

 

ΑΟ_ΑΣ_125_19.2Δ Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών Ναι Όχι  

ΑΟ_ΑΣ_126_19.2Δ Εγκριτικές αποφάσεις μελετών Ναι Όχι  

ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ Άδειες και εγκρίσεις Ναι Όχι  

 

 

Σημείωση : Όλα τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο φυσικό φάκελο που υποβάλλεται στην ΟΤΔ.  

Στο ΟΠΣΑΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf),μόνο όσα έχουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στη σχετική στήλη του παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 


