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Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

www.anevia.gr

του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,

για παρεμβάσεις 

Δημοσίου χαρακτήρα Δημοσίου χαρακτήρα 
και λοιπές διατάξεις εφαρμογής 

των Τοπικών Προγραμμάτων



Περιοχή 
Παρέμβασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Κεντρική

Βόρεια Εύβοια

1. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

2. Δήμος Ερέτριας

3. Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

4. Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας 

5. Δήμος Χαλκιδέων*5. Δήμος Χαλκιδέων*

*Εξαιρείται από την περιοχή παρέμβασης το ΔΔ Χαλκιδέων, 
λόγω πληθυσμού. 



Δικαιούχοι

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού της περιοχής παρέμβασης 
και φορείς τους

Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι: 
• Eξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες.

• Φυσικά πρόσωπα
I. στελέχη της ΟΤΔ,
II. στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,
III. εκπρόσωποι φορέων στην ΕΔΠ και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα που έχει 
συστήσει την ΟΤΔ.

• Φορείς Δημοσίου Τομέα

• Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο 
τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ. 

• Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ 
ή μέλος αυτής.

συστήσει την ΟΤΔ.

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της 
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, συγκροτούν 
την έννοια του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών 
και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια βάση.



Βασικές υπηρεσίες 
& ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές

Δράση

19.2.4

Υποδράση 19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κτήρια

ύδρευση, 

αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού, 

εξοικονόμηση ενέργειας 
σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήριασε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης



Βασικές υπηρεσίες 
& ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές

Δράση

19.2.4

Υποδράση 19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

όπως πολύ-λειτουργικών χώρων και 
τοπικών/κοινοτικών καταστημάτων για δράσεις 

κοινωνικής αλληλεγγύης, ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης υγειονομικών αναγκών: 

Εξυπηρέτηση πολιτών

Δημιουργική απασχόληση και φροντίδα 
ηλικιωμένων-παιδιών-ΑΜΕΑ

Στέγαση δημοτικών/κοινωνικών
ιατρείων/φαρμακείων/παντοπωλείων

Συμβουλευτική υποστήριξη 
σε γυναίκες-άνεργους

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
Κέντρα νέων

Αθλητικές υποδομές κ.α.

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης



Βασικές υπηρεσίες 
& ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές

Δράση

19.2.4

Υποδράση 19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης 

χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες 
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, δεντροφυτεύσεις, 
πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, 

δημόσιος φωτισμός και σήμανση.

Γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών

Σήμανση (φυσική & ψηφιακή τοπικών αξιοθέατων, 
μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για 

άυλες ενέργειες 

Έως
50.000 €

μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

Ποδηλατικές ή άλλες διαδρομές, 
μονοπάτια σε περιοχές της υπαίθρου

Καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας

Δημιουργία εφαρμογών και ιστοσελίδων e- τουρισμού, 
παραγωγή πληροφοριακού & τουριστικού υλικού, 

καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε 
εκθέσεις, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως τοπικής 

γαστρονομίας, εναλλακτικού αθλητισμού κ.α.



Βασικές υπηρεσίες 
& ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές

Δράση

19.2.4

Υποδράση 19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενο έργο, τα οποία 
αφορούν άυλες ενέργειες

Έως
50.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μπορεί να αφορούν 
σε έθιμα και παραδόσεις της περιοχής, 

σε αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων, 

σε αναβίωση πτυχών της αγροτικής 

παράδοσης (π.χ. θερισμός, συγκομιδή), 

την προβολή των τοπικών προϊόντων ή 

νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων κ.λπ. 



Βασικές υπηρεσίες 
& ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές

Δράση

19.2.4

Υποδράση 19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, 

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, 

που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη 
διατήρηση, αποκατάσταση 

και αναβάθμιση 

της  πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των 
τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, 

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για 

άυλες ενέργειες 

Έως
50.000 €

κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) κ.α.



Παρεμβάσεις 
για τη βελτίωση υποδομών 
στον πρωτογενή τομέα

Δράση

19.2.5

Υποδράση 19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το ποσοστό 
ενίσχυσης

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Μελέτη και κατασκευή έργων 
αγροτικής οδοποιίας

Χωματουργικές εργασίες 
(όπως διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, 

διευθετήσεις χειμάρρων)

Τεχνικά έργα 
(όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)(όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)

Στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση 
της βατότητας περιλαμβανομένης και της 

ασφαλτοτσιμεντόστρωσης.  



Ανάπτυξη & βελτίωση 
βιωσιμότητας δασών

Δράση

19.2.6

Υποδράση 19.2.6.1

Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα

Ενέργειες πρόληψης
Kατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών 
υποδομών
Σημεία υδροδότησης, συντήρηση & βελτίωση του 
δικτύου των σημείων υδροληψίας
Προληπτικούς δασοκομικούς
Εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και 
συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών
Ενίσχυση της ετοιμότητας και της λειτουργικότητας 

Το συνολικό κόστος των 
επιλέξιμων δαπανών για κάθε 

ενισχυόμενη παρέμβαση

Έως
600.000 €

Έως 100%
Των επιλέξιμων 
δαπανών

Το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης

Ενίσχυση της ετοιμότητας και της λειτουργικότητας 
εθελοντικών μηχανισμών κ.α.

Ενέργειες αποκατάστασης
Απομάκρυνση καμένων κορμών, έργα αναδασώσεων 
για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού 
που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, 
καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση 
από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.
Kατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και 
αντιπλημμυρικών έργων κ.α.



Προϋπολογισμός 
Πρόσκλησης

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

75.000,00

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 700.000,00
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

20.000,00

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 10.000,0019.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 10.000,00
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 
με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβα-νομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπερι-λαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

785.000,00

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις 75.000,00

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 35.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.700.000,00 



Επιλέξιμες Δαπάνες

1. η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν 
οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

1. η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας

2. η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου

3. οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία 1) 
και 2), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 
συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. 

4. που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού

5. Οι δαπάνες των απαραίτητων μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών

Οι μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των 
αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β). Η 
επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να 
αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του.



Επιλέξιμες Δαπάνες

6. οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφ‘

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν 
οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

6. οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφ‘
όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

(α) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο 
εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή 
αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία 
για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

(β) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

(γ) Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ, δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την 
οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα 
προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.

Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα 
αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία (1), (2) και 
(3). Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Η αγορά μεταφορικών μέσων 
(εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, όπως δαπάνες που (εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, όπως δαπάνες που 
αφορούν στην μετακίνηση ευπαθών ομάδων)

2. οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η 
κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης

3. ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013 και άρθρο 17 της 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

4. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως, πριν από την 
αίτηση στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι 
οι σχετικές πληρωμές.

5. Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του 
δημοσίου, η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι 
επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική 
επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκπόνησή της.



Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης  των έργων

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει* 

το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης,

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, 

όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης,

και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης

.

Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

* Η ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης θεωρείται    
η κατάθεση του τελικού αιτήματος πληρωμής του έργου στην ΟΤΔ.



Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, 

Ιδιωτική συμμετοχή

σε ότι αφορά τη πράξη, μπορεί να προέρχεται από:

ίδια κεφάλαια 

ή τραπεζικό δανεισμό 

ή/και συνδυασμό τους 

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε 

με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό 

έγγραφο.

* Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις που ενισχύονται μέσω του άρθρου 14 του Καν. 
(ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος οφείλει κατά 

την αίτηση να αποδεικνύει ότι διαθέτει την ιδία συμμετοχή σε ποσοστό 
τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της πράξης είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε 

μέσω τραπεζικού δανεισμού ο οποίος δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.



Ακίνητο / γήπεδο/ 
αγροτεμάχιο

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι ελεύθερο 

βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν 

διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων 

αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η 

ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:

1. η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες 
ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,

2. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 
δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή,

3. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 3. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 
δανείου για την υλοποίηση της πρότασης.



Ακίνητο / γήπεδο/ 
αγροτεμάχιο

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται 

αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, ή μακροχρόνια 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 την δημοσιοποίηση της 

πρόσκλησης.πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά 
προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του 
ακινήτου, ενώ τα συμφωνητικά θα πρέπει να προσκομίζονται πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξης της πράξης.



Τα έργα θα πρέπει:

Όροι επιλογής / 
επιλεξιμότητας

1. να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο 
και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο,

2. να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής 
στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών 
κατευθύνσεων των ΤΠ,

3. να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο 
ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader,

4. να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και 4. να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής,

5. για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, να έχει 
υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια 
του άρθρου 45 του N.4412/2016 (Α’ 147)), που να περιλαμβάνει τα 
αναγκαία στοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου θα εξειδικευτεί στην 
πρόσκληση. 



6. να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, 
(εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων),

Όροι επιλογής / 
επιλεξιμότητας

(εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων),

7. να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους 
της αειφόρου ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τις επενδύσεις γίνεται εκτίμηση 
της αναμενόμενης περιβαλλοντολογικής επίπτωσης με βάση τη 
συγκεκριμένη, για την επένδυση, νομοθεσία, όταν αυτή μπορεί να θίξει το 
περιβάλλον

8. να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή της εθνικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του γενετήσιου προσανατολισμού,ή του γενετήσιου προσανατολισμού,

9. να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται 
από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο,

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



Αίτησης στήριξης

1. στοιχεία του αιτούντος*

2. στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 2. στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών

3. περιγραφή της προτεινόμενης πράξης

4. προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης

5. ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υπό-δράση

6. στοιχεία για τον υπολογισμό των κοινών και ειδικών δεικτών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης

7. δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις)

* Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αίτησης Στήριξης από υπό ίδρυση δυνητικούς 
δικαιούχους χωρίς ΑΦΜ και καταστατικό διευκρινίζεται ότι:
Η αίτηση στήριξης μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του Φορέα κάνοντας 
χρήση του προσωπικού του ΑΦΜ, αρκεί να υποβάλλεται σχετική εξουσιοδότηση 
των υπόλοιπων μερών –μελών, νόμιμα εκδοθείσα, και σχέδιο καταστατικού του υπό 
σύσταση Φορέα.



Αίτησης στήριξης

8. τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, 
ώστε να συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την
λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργωνλειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων
που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις)

9. τεκμηρίωση της δυνατότητας του δικαιούχου αναφορικά 
με τη λειτουργία- συντήρηση του έργου

10. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 
από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις, τα οποία θα εξειδικεύονται στις επιμέρους
προσκλήσεις των υποδράσεων

11. Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, που να περιλαμβάνει τα 11. Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, που να περιλαμβάνει τα 
αναγκαία στοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου έχει 
εξειδικευτεί στην πρόσκληση,

12. συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, 
εφόσον απαιτούνται,

13. δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο 
από την ΟΤΔ και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.



16/10/2018
Ημερομηνία έναρξης 
ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

Ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης στήριξης

17/12/2018
Ημερομηνία λήξης 
ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

24/12/2018
Ημερομηνία λήξης 
υποβολής φυσικού φακέλου

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα
υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ,
στη διεύθυνση Λεωφ. Χαϊνά 93, ΤΚ 34132 Χαλκίδα

Φυσικός φάκελος



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

www.anevia.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 
πληροφορίες και διευκρινήσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας περιεχόμενο της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στα γραφεία 
της Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ» 

Λεωφ. Χαϊνά 93,
Χαλκίδα  ΤΚ 34132

και στα τηλέφωνα 
22210 26626
22210 89706

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

καθώς και να πληροφορούνται 
από την ιστοσελίδα της εταιρείας

www.anevia.gr

ή από την 

www.agrotikianaptixi.gr


