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1η πρόσκληση με τίτλο : 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»



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 (αποκατάσταση 
κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση 

και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, 
δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).



Περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηλείας 
(Πληθυσμός: 45.702 κατ.)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ (Βάρδας, ,  Αετορράχης, Καπελέτου, Κουρτεσίου,  

Μανολάδος, Ξενιών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ( Κάστρου, Παναγίας,  Κυλλήνης)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ (Λεχαινών, Αρετής,Μπόρσιον, Μυρσίνης)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (Κάτω Σαμικού)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ (Αστρά)

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ (Ζαχάρως, Γιαννιτσοχωρίου,  Κακοβάτου,  Νεοχωρίου,  

Ξηροχωρίου, Σχίνων, Ταξιαρχών)

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ (Αμαλιάδος, Ηλία Πηνηίων, Αμπελοκάμπου, 

Δουναίικων, Καρδαμά, Κέντρου, Κεραμιδιάς, Ροβιάτας, Σαβαλίων)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ (Αγραπιδοχωρίου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου)

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Βαρθολομιού, Καλυβίων Μυρτουντίων, Λυγιάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ( Γαστούνης, Κοροίβου, Παλαιοχωρίου)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ( Αγίας Μαύρας)

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ (Επιταλίου)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ (Αγίου Ηλία Πύργου, Αγίου Ιωάννου, Γρανιτσαιίκων, 

Κατακόλου, Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Μυρτέας, Σκαφιδιάς, Σκουροχωρίου)



Περιοχή 
εφαρμογής(ΕΤΘΑ)πληθ.45702 

κατ.



Θεματικές κατευθύνσεις και Στοχοι 
του ΤΠ

Βασική θεματική κατεύθυνση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης: 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας  των 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

και δευτερεύουσες:

Βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης 

και της ποιότητας ζωής 
του τοπικού πληθυσμού

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Βελτίωση της ελκυστικότητας 

της περιοχής παρέμβασης 

και ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος.

Διατήρηση-βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής:



Θεματικές κατευθύνσεις και Στοχοι 
του ΤΠ

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

της τοπικής 
οικονομίας

Αύξηση 
προστιθέμενης αξίας  

& εισοδημάτων

Βελτίωση/διαφοροποίηση 
των προϊόντων/υπηρεσιών 

και του αλιευτικού 
εισοδήματος για την 

ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών



Θεματικές 
κατευθύνσεις και 

Στόχοι του ΤΠ



Θεματικές 
κατευθύνσεις 
και Στόχοι του 

ΤΠ



Στρατηγικός Στόχος 2 
(ΣΣ2): 

Διαφοροποίηση και 
διεύρυνση της 

παραγωγικής και 
οικονομικής βάσης της 

περιοχής μέσω 
παραγωγικής 

ανασυγκρότησης και της 
προώθησης συνεργασιών 

και δικτυώσεων.

Στρατηγικός Στόχος 
3 (ΣΣ3): 

Προστασία και 
ανάδειξη του 

πλούσιου 
πολιτιστικού και 

φυσικού 
περιβάλλοντος.

Στρατηγικός Στόχος 
4 (ΣΣ4): 

Βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής.



Κριτήρια Επιλεξιμόητας & Επιλογής 

• ΣΤΑΔΙΟ Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Εξετάζεται η ημερομηνία υποβολής , η ορθή συμπλήρωση του ΤΔΠ, η Επιλεξιμότητα του 
φορέα , η περίοδος υλοποίηση κ.α.

• ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (στάθμιση 25%)

• Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης , το εύλογο κόστος, ορθή κατανομή 
προϋπολογισμού 

• ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

• Εξετάζεται η τήρηση των εθνικών κανόνων ως προ δημόσιες συμβάσεις , η προαγωγή της 
ισότητάς , η εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, οι συμβατότητα με τους κανόνες 
ανταγωνισμού και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

• ΣΤΑΔΙΟ Β3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ    (στάθμιση 50%)

• Εξετάζεται η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης, η συμπληρωματικότητα , η 
συνάφεια με ειδικές στρατηγικές , η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών , η αξιοποίηση των 
παραδοτέων της πράξης 

• ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ      (στάθμιση 15%)

• Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των παιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη 
δημοπράτησης, κλπ) και ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, 
(πχ. διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια, κλπ.)    

• ΣΤΑΔΙΟ Β5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      (στάθμιση 10%) Εξετάζεται εάν ο 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης καθώς και εμπειρία 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης,

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/thessaloniki-logo.png


1η προκήρυξη εργων δημοσίου 
ενδιαφέροντος 

• Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr

• από την 1/6/2020, ώρα 09:00 έως, αποκλειστικά, την 
15/9/2020, ώρα 14:00 

• Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε 
495.000,00€ 

• Ποσοστό Επιχορήγησης:100% 

https://logon.ops.gr/


Στην παρούσα Δράση περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

1. Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας

• για την Βελτίωση αλιευτικών λιμένων, τόπων 
εκφόρτωσης και καταφυγίων (φωτισμός, 
σηματοδότηση, συστήματα ανέλκυσης -
καθέλκυσης σκαφών και γενικότερα αλιευτικών 
περιοχών, χώροι υγιεινής και διοίκησης, παροχές 
πόσιμου νερού, ασφάλεια σκαφών, αντιμετώπιση 
προσάμμωσης, κλπ)

• και   μικρές παρεμβάσεις προστασίας 
προστατευόμενων περιοχών, ακτών(Κοτύχι κλπ) στα 
πλαίσια της βελτίωσης της συμβολής της αλιείας 
στην βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

Περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά 
ενέργειες 



2 Υποδομές για την ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας

• έργα/δημόσιες υποδομές που στοχεύουν στην 
διευκόλυνση δραστηριοτήτων κατάδυσης και 
παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος, προβλήτες, 

• μικρές παρεμβάσεις προστασίας ακτών και 
προστατευόμενων περιοχών, παρέμβασης ανάπτυξης 
αλιευτικού τουρισμού σε λίμνες και ακτές,  σήμανση 
αξιοθέατων και μνημείων, θέσεις θέας, 
παρατηρητήρια πουλιών, 

• μικρές παρεμβάσεις για την ανάδειξη περιοχών 
φυσικού κάλλους, μνημείων αγροτικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, μονοπατιών, θεματικών διαδρομών 
κλπ. 

Δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε μνημεία του Υπ. Πολιτισμού. Με βάση την 
ανάπτυξη αλιευτικού και περιβαλλοντικού τουρισμού στην περιοχή της Λ/Θ 
Κοτυχίου, κρίνεται σκόπιμη και παρέμβαση προστασίας της λ/θ και της ακτής.

Περιλαμβάνονται

Στην παρούσα Δράση περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:



3  Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αλιευτικές περιοχές

• 1)Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για την 
αξιοποίησή τους για κοινωφελή χρήση(βιβλιοθήκες, 
πολιτιστικά κέντρα, κέντρα εξυπηρέτησης κοινωνικών 
υπηρεσιών, κέντρα εξυπηρέτησης εκδηλώσεων 
/υπηρεσιών αλιευτικού τομέα κλπ) και λοιπές 
παρεμφερείς παρεμβάσεις 

• 2) μικρά έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων σε 
αλιευτικές περιοχές (πλατείες, εσωτερική 
οδοί/πεζόδρομοι/καλντερίμια, πεζοδρόμια, παιδική 
χαρά, έργα φωτισμού και πρασίνου, υπόγεια 
καλωδίωση των δικτύων, χώροι άθλησης και 
αναψυχής κλπ

Περιλαμβάνονται: 

Στην παρούσα Δράση περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:



Υποβολή Πρότασης 

• Η πρόταση υποβάλλεται 
μέσω του «Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού 
Συστήματος» (ΟΠΣ) 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να 

τα αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α στη διεύθυνση: 

Κρέστενα Δ. Ανδρίτσαινας Κρεστένων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

https://access.ops.gr/


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), 
αποτελεί την πρόταση του 

Δικαιούχου και συμπληρώνεται 
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική 
μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ ! Αποστέλλονται 
σε έντυπη μορφή μόνο τα 
δικαιολογητικά που δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η 

επισύναψη 

Συμπληρώνονται και επισυνάπτονται  κατά  
περίπτωση τα συνημμένα αρχεία  της πρόσκλησης 

(π.Δ1, Δ2 κλπ)

Αναπόσπαστο στοιχείο της 
πρότασης αποτελούν τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα 

που επισυνάπτονται 
ηλεκτρονικά σε μορφή pdf



• Απόφαση αρμοδίου οργάνου 
υποβολής πρότασης και 
εκτέλεσης του έργου

• Καταστατικό φορέα (για 
συλλογικούς φορείς)

• Οργανόγραμμα φορέα

• Απόφαση έγκρισης  ομάδας 
έργου υλοποίησης (για έργα 
δημοσίων συμβάσεων)

Στοιχεία που 
τεκμηριώνουν 

την 
αρμοδιότητα 

του 
δικαιούχου να 

υλοποιήσει 
την πράξη 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Καταστατικό φορέα

• Απόφαση Φορέα  ανάληψης υποχρέωσης 
λειτουργίας και συντήρησης

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του 
φορέα λειτουργίας και συντήρησης 

της πράξης και των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων του, εφόσον 

απαιτείται

• Πίνακας Δ1 (Αναπλάσεις, Κτιριακά , Λιμάνια 
ανάλογα)

• Πίνακας Δ2 (Αναπλάσεις, Κτιριακά,  Λιμάνια 
ανάλογα)

Δελτίο Προόδου Ενεργειών 
Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων 

Πράξης

• Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
διοικητική , χρηματοοικονομική και 
επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου 
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από το 
δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Προσοχή !!



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Λοιπά κατά 
περίπτωση 

δικαιολογητικά 

• Τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της 
Πράξης

• Τεύχη δημοπράτησης (σχέδια ή 
εγκεκριμένα)

• Απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών όρων

• Άδειες και εγκρίσεις (εφόσον 
υπάρχουν)



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Λοιπά κατά 
περίπτωση 

δικαιολογητικά 

• Μελέτες και αποφάσεις έγκρισης 
μελετών (εφόσον υπάρχουν)

• Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης 
(πλην δημοσίων συμβάσεων)σε μορφή 
αρχείου Excel

• Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία

• Αποδεικτικά κτήσης ή χρήσης του 
ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Λοιπά κατά 
περίπτωση 

δικαιολογητικά 

• Προσφορές (τουλάχιστον δύο) για τα 
έργα πλην δημοσίων συμβάσεων

• 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



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Λοιπά κατά 
περίπτωση 

δικαιολογητικά 

• Έκθεση τεκμηρίωσης 
επιχειρησιακής ικανότητας 
δικαιούχου

• Απόφαση ορισμού νόμιμου 
εκπροσώπου και 
αντίγραφο ταυτότητας 
αυτού.



• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ !



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 


