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1.

ΕΠΑΛΘ 2014-2020 – Προτεραιότητα 4: «Αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής» - ΤΑΠΤοΚ – CLLD

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020),
αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο
πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων
πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο
32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που
απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.
Προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους αναπτυξιακούς
στόχους:




Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας
και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας
οικονομίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής
Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να
χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών,
επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης.
Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:
 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό
επίπεδο.
 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά
κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).
 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
(αποκατάστασηκτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων,
δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.)
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2.
Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και
Ξάνθης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]
ΔΡΑΣΗ 4.2.3: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Η Δράση 4.2.3 περιλαμβάνει υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση
συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων
υγιεινής, η εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της
προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών, μαζί με βελτίωση του οδικού
δικτύου που παρέχει πρόσβαση στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
αλιευτικά καταφύγια. Σημείωση: Τα αυτοτελή έργα οδοποιίας δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΠΑΛΘ.


η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων των αλιέων: καταφύγια,
καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα
επικοινωνίας κλπ, καθώς και η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων
(ιχθυαγορές).

Θεματικές κατευθύνσεις και στόχοι του Τοπικού Προγράμματος
Η δράση που αφορά η παρούσα πρόσκληση (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) εξυπηρετεί την κύρια
θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης αλιείας που είναι η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και συνδέεται με τους τέσσερεις από τους πέντε στόχους
του τοπικού προγράμματος που είναι: A) H αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής
παρέμβασης, Β) Η διατήρηση και βελτίωση των της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, Γ) Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της
προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, και Δ) Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
παρέμβασης. Επιπλέον, συνδέεται με τον 2ο και 4ο ειδικό στόχο της στρατηγικής του Τοπικού
Προγράμματος αλιείας.
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, η βασική στρατηγική και η κύρια και δευτερεύουσες θεματικές
κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και
Ξάνθης αναλύονται παρακάτω, ήτοι:
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος αλιείας ταυτίζονται με τους στόχους της συνολικής
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης και
είναι οι κάτωθι:
 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής παρέμβασης.
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Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην
περιοχή παρέμβασης.



Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της
οικονομίας των αγροτικών περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.



Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης, και



Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ αγροτικών περιοχών.

Η βασική στρατηγική του τοπικού προγράμματος αλιείας αφορά στη:
Βελτιστοποίηση της ποιότητας των τοπικών αλιευτικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης
και της διαχείρισης και αξιοποίησης αυτών, καθώς και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και ποιότητας ζωής του παράκτιου πληθυσμού και των επισκεπτών.
Η τοπική στρατηγική προσβλέπει κατά προτεραιότητα:


στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης
οικονομικής κρίσης



στην επίτευξη ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας με ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών
τομέων στην περιοχή παρέμβασης, με προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των τοπικά
παραγόμενων αλιευτικών πόρων .




στη βελτίωση της προσελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτής, διατυπώνονται οι παρακάτω ειδικοί στόχοι της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
αλιείας:
1) Βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων της θάλασσας στην περιοχή παρέμβασης
2) Βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αξιοποίησης των αλιευτικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης
3) Προσαρμογή του ήδη υπάρχοντος αλιευτικού στόλου στην περιοχή παρέμβασης στις νέες
αντιλήψεις/δραστηριότητες της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
4) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του παράκτιου πληθυσμού και των
επισκεπτών, καθώς και της ασφάλειας των αλιέων της περιοχής παρέμβασης.
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Στην παράκτια περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης αναπτύσσεται η αλιεία,
υδατοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες. Η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες έχουν σημαντική θέση
και αξιόλογη συμβολή στην οικονομία της περιοχής παρέμβασης. Ως προς την αλιεία, η περιοχή
παρέμβασης παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς το θρακικό πέλαγος θεωρείται από τις πλέον
ιχθυοπαραγωγικές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Επίσης οι ιχθυοκαλλιέργειες κλειστών υδάτων
αποτελούν

συγκριτικό

πλεονέκτημα

λόγω

της

παρουσίας

των

φυσικών

ιχθυοτροφείων

–

λιμνοθαλασσών. Οι ιδιαίτερες ανάγκες, η δυναμική και οι ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες, καθώς και η
εξειδικευμένη αντιμετώπιση της ανάπτυξης των θαλάσσιων περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία για την
περιοχή παρέμβασης (Μαρώνεια, Άβδηρα, Φανάρι, Εράσμιο, Μάγγανα, Μυρωδάτο), διότι ο θαλάσσιος
και παράκτιος τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην
απασχόληση και την οικονομία αυτής.
Όπως προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης και από τη SWOT
ανάλυση αυτής, αυτή έχει ανάγκη από στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, καθώς και να αναπτυχθεί η τοπική
επιχειρηματικότητα και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Όπως επίσης προκύπτει από την υφιστάμενη
κατάσταση της περιοχής παρέμβασης η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες έχουν σημαντική θέση και
αξιόλογη συμβολή στην οικονομία αυτής. Υπάρχει εις αυτήν ελλιπής διαχείριση και αξιοποίηση των
αλιευτικών πόρων, που οδηγεί σε μειωμένη ανταγωνιστικότητα και σπατάλη, καθώς επίσης και
περιορισμένη δυνατότητα εμπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς.
Το Θρακικό πέλαγος και κατ’ επέκταση το σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών, που διαθέτει η περιοχή
παρέμβασης, χαρακτηρίζεται από τους πλουσιότερους ψαρότοπους του πλανήτη και η ποιότητα των
ψαριών και οστράκων από τα νοστιμότερα. Όπως επίσης προκύπτει από τη SWOT ανάλυση της
περιοχής παρέμβασης, σ’ αυτήν υπάρχουν αλιείς και υδατοκαλλιεργητές μεγάλης ηλικίας και μη
επαρκούς εκπαίδευσης, που εμφανίζουν αδυναμίες προσαρμογής στις νέες αντιλήψεις/δραστηριότητες
της αλιείας, μη διευκολύνοντας τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά και την ανάπτυξη
της παραγωγικότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας στην περιοχή και
αφορούν την μείωση της απασχόλησης και κατά συνέπεια του εισοδήματος, σε συνδυασμό με την
κρίση, δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή στην περιοχή που εξαρτάται από
την αλιεία.
Τέλος όπως επίσης προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης και από την
ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

αυτής, ενώ η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες έχουν

σημαντική θέση και αξιόλογη συμβολή στην οικονομία αυτής, υπάρχει εις αυτήν ανεπάρκεια τεχνικών
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υποδομών στις αλιευτικές περιοχές και περιορισμένος αριθμός αλιευτικών καταφυγίων και υποδομών
αλιευτικών λιμένων. Ως εκ τούτου η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια περιοχή που χρειάζεται άμεση
οργάνωση των λιμενικών

υποδομών της, με παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού τόσο στο μοναδικό

υπάρχον αλιευτικό λιμάνι εις αυτήν, ήτοι αυτό του Πόρτο Λάγους, όσο και στα λιγοστά αλιευτικά
καταφύγια που ευρίσκονται εις αυτήν. Επίσης υπάρχει ανάγκη κατασκευής νέων πρόσθετων
αλιευτικών καταφυγίων στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων των
αλιέων αυτής, όπως π.χ. η κατασκευή νέου μικρού καταφυγίου 50στρ.στο Δήμο Τοπείρου, που
γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή στο Δέλτα του Νέστου.
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα αλιείας θεωρούνται σημαντικές για την
προώθηση, τόσο της οικονομικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συστήματος του τομέα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση των παράκτιων περιοχών της περιοχής παρέμβασης, όσο και για
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την
προσελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης.
Τέλος σημαντική συνεισφορά στο τοπικό πρόγραμμα αναμένεται να έχει η υλοποίηση σχεδίων
διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας της περιοχής παρέμβασης.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η τοπική στρατηγική του προγράμματος αλιείας συνδέεται με την κάτωθι κύρια θεματική κατεύθυνση,
η οποία ταυτίζεται με την κύρια θεματική κατεύθυνση της συνολικής τοπικής στρατηγικής του
προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης και είναι η εξής:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1) Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
2) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
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3. Στάδια επιλογής πράξεων
Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια:




ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη του ΕΦ με απόφασή του, για τους οποίους
διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:




δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (συγκριτική), η ο ΕΦ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο
της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

Συμπληρωματικά στοιχεία

είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση,
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή
πρότασης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες με σκοπό
αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου
πρότασης.

δεν
της
την
της

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, ο ΕΦ ενημερώνει εγγράφως το δυνητικό
δικαιούχο, με τη χρήση του Εντύπου Ε.Ι.2_1 «Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για
την εξέταση της πρότασης». Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα
συμπληρωματικά στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εφόσον τα
συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται.
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της
αξιολόγησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης,
γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, με τον οποίο
ελέγχεται εάν:


Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην
πρόσκληση



Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των
580.000,00 ευρώ. Για τις άϋλες ενέργειες ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει τις
50.000,00 ευρώ.



Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια. Ειδικότερα
εξετάζεται:



Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην πρόσκληση
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Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο
έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά
φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία
πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση



Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της
πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι
συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
- Λοιπά στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται

αναλυτικά στην πρόσκληση (π.χ. μελέτες,

διοικητικές πράξεις, κλπ).



Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός
της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση.



Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία
που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την πρόταση. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα
ΕΔΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο
δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την πρόταση βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».



Ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός
πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)




Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Αναπτυξιακούς Στόχους, και στο Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης.



Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή
άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.



Εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄:
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους
αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της
αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο
δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης
του τοπικού προγράμματος
Εξετάζονται ειδικότερα τα αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της
επένδυσης (όταν απαιτείται). Τα αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή κατοχής συνοδεύονται απαραίτητα
από τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η πράξη και από το οποίο
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πιστοποιείται η χωροθέτηση της προτεινόμενης πράξης εντός της περιοχής παρέμβασης. Όλες οι
προκηρυσσόμενες υποδράσεις δύναται να υλοποιηθούν εντός των χωρικών ορίων των κάτωθι
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙI:
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

LEADER

ΑΛΙΕΙΑΣ

Πίνακας 1: Έκταση, μόνιμος πληθυσμός και χαρακτηρισμός των κοινοτήτων της περιοχής
παρέμβασης
ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦ

LEADER ΠΑΑ 2014-2020

ΕΡΕΙΑ
ΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ*

ΕΝΟΤΗ
ΤΑ

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(στοιχεία 2011 –

(στοιχεία 2011 –

μόνιμος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ(Κm2)

πληθυσμός)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

2540

61.049

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

647

15.929

Τοπική Κοινότητα Αρωγής

4

9

Αρωγή,η

μόνιμος
ΕΚΤΑΣΗ(Κm2)

9

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας

22

Γλυφάδα,η

9

136
136

Τοπική Κοινότητα Μέσης

12

Μέση,η

Μ

Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης
Νέα Καλλίστη,η

Μ

Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης

136

183
183

16

183

391
391

8

Παραλία Μέσης,η

391

6
6

Τοπική Κοινότητα Πόρπης

25

Πόρπη,η

6

452
452

Τοπική Κοινότητα Φαναρίου

14

Φανάριον,το

Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

πληθυσμός)

452

490
490

490

ΝΕΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

121

2778

Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου

48

1327
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Νέον Σιδηροχώριον,το

567

567

Αδριανή,η

144

144

Μαυρομμάτιον,το

137

137

Τοπική Κοινότητα Παγουρίων

47

Παγούρια,τα

542
542

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

488

13810

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ

223

5703

Τοπική Κοινότητα Σάλπης

39

538

Σάλπη,η
Γλυκονέριον,το

Μ

542

470

470

68

68

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

643

14733

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ

355

8383

Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης

51

416

Κρωβύλη,η

Μ

129

129

Παλαιά Κρωβύλη,η

Μ

277

277

Πετρωτά,τα

Μ

10

10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

288

6350

Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής

60

1575

Ξυλαγανή,η

Μ

1180

1180

Εργάνη,η

Μ

347

347

Τοπική Κοινότητα Ιμέρου

21

276

Ίμερος,ο

Μ

270

270

Αμπελάκια,τα

Μ

6

6

Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας

76

570

Μαρώνεια,η

Μ

427

427

Άγιος Χαράλαμπος,ο

Μ

3

3

Άνω Ασκηταί,οι

Μ

49

49

Ασκηταί,οι

Μ

68

68
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Πλατανίτης,ο

Μ

Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών

23
49

23

717

Προσκυνηταί,οι

Μ

597

597

Αλκυών,η

Μ

6

6

Κομοτηνής

Μ

16

16

Κρυονέρι,το

Μ

50

50

Λεύκες,οι

Μ

14

14

Προφήτης Ηλίας,ο

Μ

34

34

Παραθεριστικός Οικ. Συνετ/σμός Υπαλ. ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

1790

55.100

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

351

19005

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ

158

10435

18

749

Τοπική Κοινότητα Κουτσού

Π

Κουτσόν,το

390

390

Συδινή,η

359

359

Τοπική Κοινότητα Σελίνου

Π

16

Σέλινον,το

292
292

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

163

3341

Τοπική Κοινότητα Αβδήρων

60

1473

292

Άβδηρα,τα

Μ

1090

1090

Γκιώνα,η

Μ

129

129

Λεύκιππος,ο

Μ

77

77

Παιδικαί Κατασκηνώσεις,αι

Μ

0

0

Πεζούλα,η

Μ

103

103

Σκάλα Αβδήρων,η

Μ

74

74

Τοπική Κοινότητα Μάνδρας
Μάνδρα,η

32
Μ

506
506

506
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Τοπική Κοινότητα Μυρωδάτου

19

Μυρωδάτον,το

Μ

476

476

Ερωδιός,ο

Μ

16

16

Τοπική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης

52

870

Νέα Κεσσάνη,η

418

418

Λάγος,ο

339

339

Λουτρά Ποταμιάς,τα

0

0

Ποταμιά,η

113

113

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

310

11544

Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

65

4985

Εύλαλον,το

922

922

Δέκαρχον,το

734

734

Ηλιοκέντημα,το

1405

1405

Μικροχώριον,το

264

264

Τοπική Κοινότητα Αβάτου

12

Άβατον,το
Δάφνη,η

Μ

Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

46

1078
1078

1078

43

43

1268

Νέον Εράσμιον,το

865

865

Δασοχώριον,το

112

112

Παλαιόν Εράσμιον,το

291

291

Ραδιοσταθμός,ο

0

0

Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

19

Μάγγανα,τα
ΣΥΝΟΛΟ

492

635
635

4.330

116.149

635
845,424

17.832
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
διακρίνονται σε πέντε βασικές ομάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να
αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια επιλογής πράξεων:

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:



Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: α)
στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή
μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες
ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα μέτρα
δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης
έκτασης με την προτεινόμενη πράξη).





Το κριτήριο είναι Βαθμολογούμενο (1. Βαθμολογία 0-4 όταν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η
μεθοδολογία και τα παραδοτέα της πρότασης παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε ότι αφορά την
σαφήνεια και την πληρότητά τους, 2. Βαθμολογία 5-7 όταν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η
μεθοδολογία και τα παραδοτέα της πρότασης παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις σε ότι αφορά την
σαφήνεια και την πληρότητά τους, αλλά κρίνεται ότι είναι επαρκή και 3. Βαθμολογία 8-10 όταν τα
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία και τα παραδοτέα της πρότασης δεν παρουσιάζουν
ελλείψεις σε ότι αφορά την σαφήνεια και την πληρότητά τους). Στο συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει
στάθμιση 25%.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.

της

πράξης

σε

σχέση

με

το

προτεινόμενο

για

Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/ παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη. Πιο συγκεκριμένα:
Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του
αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο βαθμός ωριμότητας της
πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δημοπράτησης) τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο
συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία
όπως:
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 πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
 μη δεσμευτικές προσφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ
τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις
εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.




Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης η οποία εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) 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 κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με
βάση την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι
το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που
ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28).



Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

Σημειώνεται ότι προυπόθεση θετικής αξιολόγησης αποτελεί η θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του
σταδίου

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου



Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού. Εξετάζεται
εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της υποβολής του έργου σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες
για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων
συμβάσεων του εγχειριδίου διαδικασιών του ΣΔΕ.
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 Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)


Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης. Εξετάζεται εάν η
προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.

 Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).


Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Εξετάζεται πώς η πράξη
διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε
περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ,
εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής
για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα.




Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε
να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.



Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής
τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα
τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).

Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.

Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Εφόσον η απάντηση είναι
θετική πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ
των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών
ενισχύσεων.






Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.

Αειφόρος ανάπτυξη Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠΑΛΘ.
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, εξετάζεται:
α) αν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια
Υπηρεσία
β) αν διασφαλίζεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή αφορά το σύνολο του
προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου
γ) αν στην οριστική τεχνική μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν παρατηρήσεις, πρόσθετες
παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, που προέκυψαν κατά τη φάση της
περιβαλλοντικής αδειοδότητησης.



Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.
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Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία δεν λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν
εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια.

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης
Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια:



Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης: Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και των αναπτυξιακών στόχων που έχουν
προσδιοριστεί.
Ειδικότερα τεκμηριώνεται:
α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας
β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές, τοπική στρατηγική,
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, κλπ.)
γ) η ζήτηση (ωφελούμενοι) για την πράξη και πως αυτή έχει εντοπιστεί
δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
στ) η συμπληρωματική στήριξη έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές
περιόδους





Αποτελεσματικότητα: Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί στην πρόσκληση.




Το κριτήριο είναι Βαθμολογούμενο (Βαθμολογία: 1 εάν τεκμηριώνεται ένα στοιχείο, 2 εάν
τεκμηριώνονται δύο στοιχεία και 3 εάν τεκμηριώνονται περισσότερα από δύο στοιχεία. Η αξιολόγηση
είναι αρνητική (ΟΧΙ) εάν δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης) Στο
συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει στάθμιση 30%.

Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

Αποδοτικότητα: Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον
προϋπολογισμό για την υλοποίησή της.
Οι δείκτες εκροών αφορούν τον αριθμό των έργων. Η αξιολόγηση της πράξης είναι θετική εφόσον το
πηλίκο (δείκτης εκροής πράξης / δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμός πράξης /
προϋπολογισμός πρόσκλησης) είναι μεγαλύτερο από 0,5.




Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση: Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει και να
τεκμηριώσει επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η δυνατότητα του φορέα λειτουργίας να εξασφαλίζει
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τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης & λειτουργίας. Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μιας πράξης θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.
Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
λειτουργικότητά της.

 Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).


Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται
το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.



Το κριτήριο είναι Βαθμολογούμενο (Βαθμολογία: Στην περίπτωση νέου έργου η Πράξη βαθμολογείται
με 1, εάν αφορά σε συμπλήρωση υφιστάμενου ή έργου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, βαθμολογείται
με 2, εάν η πράξη αφορά κατασκευή έργου του οποίου οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν
συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραμμάτων, βαθμολογείται με 3.) Στο συγκεκριμένο
κριτήριο υπάρχει στάθμιση 20%.
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία δεν λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν
εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια.

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα
Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν:



Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης: Εξετάζεται ο βαθμός
ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής
της.



Το κριτήριο είναι Βαθμολογούμενο (Βαθμολογία: 8-10 : για εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης /
προκήρυξης - πλήρης αδειοδότηση, 5-7 : για οριστικοποιημένα αλλά όχι εγκεκριμένα τεύχη
δημοπράτησης / προκήρυξης ή/και μελέτες- ελλειπής αδειοδότηση, 2-4 : υπάρχει χρονική δυνατότητα
έγκαιρης έκδοσης των απαραίτητων αδειών/εγκρίσεων, 0-2: Ανώριμη πράξη - Μη δυνατότητα
έγκαιρης έκδοσης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων στον προκαθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στην
πρόσκληση.) Στο συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει στάθμιση 15%.

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών: Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως η διαδικασία
απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κ.ά. κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση της πράξης.



Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.
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Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία δεν λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν
εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια.

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού
δικαιούχου
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:



Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος): Εξετάζεται κατά
πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

 Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι).


Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, η οποία εξετάζεται με τα ακόλουθα
κριτήρια:
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων
β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα
(εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της
πράξης.
Στην περίπτωση ύπαρξης συστάσεων στο πλαίσιο ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σε πράξη/πράξεις που
έχει υλοποιήσει ο δικαιούχος, αυτές θα πρέπει να έχουν κλείσει κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης του δικαιούχου υποβάλλοντας σχετική επιστολή/βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Σε
αντίθετη περίπτωση η αξιολόγηση για το συγκεκριμένο κριτήριο είναι αρνητική.





Το κριτήριο είναι Βαθμολογούμενο (Βαθμολογία: Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τουλάχιστον
συγχρηματοδοτούμενου έργου βαθμολογείται με 2, η ύπαρξη επαρκούς ομάδας έργου, χωρίς την
προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων βαθμολογείται με 1, η πράξη αξιολογείται
αρνητικά (ΟΧΙ) εάν δεν έχουν κλείσει συστάσεις προηγούμενων ελέγχων κατά την ημερομηνία
υποβολής ή αν δεν υπάρχει επαρκής ομάδα έργου.) Στο συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει στάθμιση
10%.

Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. Εξετάζεται η δυνατότητα του
δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

 Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία δεν λαμβάνει θετική τιμή 'ΝΑΙ' (ή 'Δεν
εφαρμόζεται') σε όλα τα κριτήρια.
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Συνημμένα δικαιολογητικά με την αίτηση στήριξης

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Στοιχεία για τον έλεγχο συμβατότητας της πρότασης
Tεχνικό Δελτίο Πράξης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Στην
πρόσκληση επισυνάπτεται Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες
συμπλήρωσης

Α, Β1-Β5

Στοιχεία του αιτούντος:

Α

Α) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού ή σχέδιο καταστατικού υποψήφιου
Φορέα (ισχύει για τους συλλογικούς Φορείς εκτός Δημοσίου και ΟΤΑ).
Β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών (μη φυσικού προσώπου) από την ΑΑΔΕ, από
την οποία να προκύπτει και το καθεστώς Φ.Π.Α.
Γ) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και αποφάσεων φορέων (σε περίπτωση
αδυναμίας του κυρίου του έργου). Υπογεγραμμένη προσκομίζεται αμέσως μετά
την Ένταξη της Πράξης.
Δ) Λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
εκτέλεσης της πράξης.
Απόφαση Δ.Σ. ή αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της
αίτησης στήριξης, καθώς και για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα
του έργου

Α, Β3

Τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτης (πλην πράξεων που αφορούν
άυλες ενέργειες)

Α, Β4

Β1. Στοιχεία σαφήνειας και πληρότητας της πρότασης
Αναλυτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης (και σε
ηλεκτρονική μορφή xls):

Β1-Β4

Α) Έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις:
Αναλυτικός προϋπολογισμός δημοσίου έργου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
και αναλυτικές προμετρήσεις από την τεχνική υπηρεσία ή τεύχη δημοπράτησης.
Β) Έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις:
Αναλυτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανά Ομάδα Εργασιών και
είδους προμηθειών, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης
Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που

Β1
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ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση):
Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών
υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει σε
αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν
ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η
οποία δεν είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να
τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα
ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να
συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα του
επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων που εκτελούνται με δημόσιες
συμβάσεις):

Β1

Υποβάλλεται έκθεση με την οποία θα τεκμηριώνεται ότι το ύψος και το είδος των
δαπανών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητα
αφ’ενός μεν για να υπάρξει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε
για να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης και ορθής λειτουργίας του, σύμφωνα
με τους σκοπούς για τους οποίους θα επιδοτηθεί.
Β2. Στοιχεία τήρησης θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης οριζόντιων
πολιτικών
Έκθεση τεκμηρίωσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
(οδηγός στο συνημμένο αρχείο
1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517)

Β2

Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή
σύγχρονου πολιτισμού εφόσον αφορά

Β2

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία

Β2

Β3. Στοιχεία σκοπιμότητας πράξης
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης (εφόσον απαιτείται):

Β3

Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου
(εφόσον απαιτείται)

Β3

Β4. Στοιχεία ωριμότητας πράξης
Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης

Β4
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Στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου
Αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής ή χρήσης του ακινήτου της επένδυσης
(όταν απαιτείται). Σε περίπτωση πράξεων πουπεριλαμβάνουν υποδομές
απαιτούνται: 1 . αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου ή
μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο τουλάχιστον για 15 έτη από
την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του αγροτεμαχίου στο
οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς
επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης μικρών
βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά (9) έτη από τη
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β4

Στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά / απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης ή
την αγορά κτιριακής εγκατάστασης (εκτίμηση αξίας από πιστοποιημένο
εκτιμητή, ΥΔ ιδιοκτητών, απόφαση τιμών μονάδας αποζημίωσης
απαλλοτριούμενης έκτασης), εφόσον απαιτείται.
Πίνακας αποτύπωσης μελετών και ωρίμανσης πράξης (Δ1):

Β4

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων και βαθμού προόδου (Δ2):

Β4

Παρέχεται σχετικό υπόδειγμα
Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)

Β4

Αρχιτεκτονικά Σχέδια (εφόσον απαιτείται)

Β4

Τεχνικές εκθέσεις μελετών, προϋπολογισμοί, συνοπτικές προμετρήσεις,
αναλυτικά τιμολόγια

Β4

Λοιπά τεύχη και σχέδια μελετών (ότι εξ αυτών υπάρχει κατά την
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας)

Β4

Άδειες και εγκρίσεις μελετών και τευχών δημοπράτησης (ότι εξ
αυτών υπάρχει κατά την ημερομηνία της υποβολής του φακέλου
υποψηφιότητας)

Β4

Β5. Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχου
Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης
(εφόσον απαιτείται)

Β5

Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή
ικανότητα
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Για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων συμβουλευτείτε τον «Οδηγό για την
εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020»
Σημείωση:
1) Στις περιπτώσεις φορέων που έχουν τη μορφή ΝΠΙΔ και δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων για την
ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων και ανάλογα με το είδος της
δράσης που αφορά η προτεινόμενη πράξη, ο φορέας οφείλει να διαθέτει
εγκεκριμένο κανονισμό ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης
συμβάσεων, ο οποίος οφείλει να είναι συμβατός τόσο με τις κοινοτικές
οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και με τις αρχές της ΣΛΕΕ για
διαφάνεια και ίση μεταχείριση.
Εάν η προτεινόμενη πράξη αφορά σε υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα
(αυτεπιστασία) που δεν απαιτούν την ανάθεση συμβάσεων με
προϋπολογισμό άνω των ορίων του πρόχειρου διαγωνισμού, δεν είναι
αναγκαία η ύπαρξη τέτοιου εγκεκριμένου κανονισμού.
Κατά τα λοιπά ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει το συστατικό του έγγραφο
και συμπληρωμένα τα υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και
επιχειρησιακή του ικανότητα.
2) Στην περίπτωση υλοποίησης έργου με Προγραμματική Σύμβαση ή
Σύμβαση Διαδημοτικής ή Διαβαθμικής Συνεργασίας, ως προς την επάρκεια
ελέγχεται και ο προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης.
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