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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.398/25.06.2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  CLLD/LEADER Ν. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΑΑΕ ΟΤΑ  - ΑΕΝΟΛ Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη:  
1. Την με αρ. 2/2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Λάρισας, 
2. Το με αρ. πρωτ.1044/12.06.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του 

Επιχειρησιακού  Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο δόθηκε η 
σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης. 

3. Την με αρ. 4/2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Λάρισας, η οποία εγκρίνει την 
παρούσα  πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού 
Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ - ΑΕΝΟΛ Α.Ε., προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης 

Κ Α Λ Ε Ι 
 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την  
επιλεξιμότητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):  

 ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 

 Φορείς Δημοσίου Τομέα 

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

 Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 
 
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν  
στο  πλαίσιο του  Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2  του ΠΑΑ 2014 - 2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου 
χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υποδράσεις : 
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Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η 
οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:  
 
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 

εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια. 

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να 

υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα 

ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.  

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €. 

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: 

παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) 

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές μικρής κλίμακας. 
Ενδεικτικά: δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα 
απασχόλησης και φροντίδας νέων,  αθλητικοί χώροι  κ.λπ.)  

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €. 

 

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 

προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα / πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 

καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να 

υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση της περιοχής 

εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, 

δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε 

επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό 

χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.  

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00 €. 

 

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η υπο- δράση αυτή αφορά στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 

και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων. Θα υποστηριχθούν 

ενέργειες  σχετικές με την πολιτιστική παράδοση, τις πολιτιστικές διαδρομές και τη σύνδεση με 

τον αγροδιατροφικό τομέα.  Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με 

άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για 
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παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και 

επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 210.000,00 €. 

 

Υποδράση 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, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).  

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

 Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση 

πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών 

φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια. 

 Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 

αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 

 Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, 

διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού 

προώθησης. 

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 850.000,00 €. 

 

Για όλες τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:  
Α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%  
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά 
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος 
εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων 
προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 
651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 70% ή 80% των επιλέξιμων 
δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER  Ν. Λάρισας  που είναι το σύνολο των Δήμων  Αγιάς , Ελασσόνας , Κιλελέρ, Τεμπών, 
Τυρνάβου , Φαρσάλων και Λάρισας  εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας . Κατ’ εξαίρεση, 
εντός της Δημοτικής Κοινότητας  Λάρισας επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς  
Αμφιθέας και Κουλουρίου. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 
παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.160.000,00 €.   

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. Για πράξεις 
που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 50.000 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι 
οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να 
διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.  
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των 
Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο  
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf 
Η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρεται στο σχετικό Πίνακα 
του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης. 
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται 
στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. –
ΑΕΝΟΛ Α.Ε. , στη διεύθυνση: Δημ Χρ. Βλαχοδήμου 1 , 40200Ελασσόνα .  
 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 2/7/2018.  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10/09/2018 

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και 
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 
    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Μπασδέκη Σεβαστή, 
Παπαγεωργίου Ιωάννα, Λιόλιου Ιωάννα, τηλέφωνο 2493025047, 2410284824, e-mail: 
anelkis@otenet.gr, anel@otenet.gr.  

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 
υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.aenol.gr/ Οι ανωτέρω δικτυακοί 
τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για 
το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER 

 

ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  
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