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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την πρόσκληση. Στο πλαίσιο αυτό, για τη δράση 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»  εξετάζονται τα ακόλουθα: 

   
Εξειδίκευση 

Σχετικό δικαιολογητικό Εκπλήρωση κριτηρίου 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ.Α. 

Εμπρόθεσμη 
υποβολή της 

αίτησης στήριξης 
1.1 19.2.Δ_128 

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 
στήριξης και η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του 
επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην Πρόσκληση. 

Αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail από το 
ΟΠΣΑΑ, ημερομηνία υποβολής φυσικού 

φακέλου (ιδιόχειρη κατάθεση ή 
αποδεικτικό εμπρόθεσμης συστημένης 

ταχυδρομικής αποστολής ή 
ταχυμεταφοράς) 

   

Επιλεξιμότητα της 
προτεινόμενης 

πράξης 

2.1 19.2Δ_112 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι στοχευμένη και 
συμβάλει στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην 
επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του 
Τοπικού προγράμματος. 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης στήριξης (σημεία 3.2.1 και 3.2.4) 

   

2.2 19.2Δ_113 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι σε συνάφεια με τις 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά 
με το CLLD/Leader (Προτεραιότητα 6: Κοινωνική ένταξη, 
φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές – 
Περιοχή Εστίασης Β: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές) 

Βεβαίωση Αίτησης Στήριξης, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 3.2)  

   

2.3 19.2Δ_114 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλει στην ανάπτυξη 
αυτής. 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης στήριξης (σημεία 3.2.1 και 3.2.4), 

Απόσπασμα Επιχειρησιακού Σχεδίου ή 
Απόφαση Δημ. Συμβουλίου (για Ο.Τ.Α.) ή 
Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου (για λοιπούς 

Φορείς)  

   

2.4 
19.2Δ_130 

Εξετάζεται αν η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους 
όρους και τους περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-
δράσης του τοπικού προγράμματος. 

Αίτηση στήριξης και το Παράρτημα αυτής    

2.5 19.2Δ_131 
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός της 
περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υποδράσης του 
Τοπικού προγράμματος. 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης στήριξης (σημείο 1) 
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2.6 19.2Δ_124 
Εξετάζεται αν η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό 
φυσικό αντικείμενο 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης στήριξης (σημεία 3.2.1 και 3.2.5) 

   

2.7 19.2Δ_132 
Εξετάζεται αν ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της 
πράξης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο Π.Α.Α. 
2014-2020. 

Αίτηση στήριξης, Σχετικά πεδία του 
Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 4.4) 

   

2.8 ΑΟ2.113 
Εξετάζεται εάν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 
δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης. 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 
(σημεία 3.1.1 και 3.1.2), Φωτογραφικό 

υλικό 

   

2.9 19.2Δ_116 
Εξετάζεται εάν επαληθεύεται το εύλογο του κόστους των 
υποβληθεισών δαπανών (εκτός των περιπτώσεων πράξεων που 
υλοποιούνται μέσω Δημοσίων Συμβάσεων). 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης εύλογου 
κόστους (προσφορές, Αναλυτικός 

προϋπολογισμός κτιριακών εργασιών και 
έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος 

χώρου, Πίνακας τιμών, κλπ.) 

   

2.10 19.2Δ_119 
Εξετάζεται αν η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί ή/και 
χρηματοδοτείται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης    

2.11 
19.2Δ_133 

Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 

πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για 

το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Υπεύθυνη Δήλωση    

2.12 19.2Δ_111 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι σύμφωνη με το 
αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την 
εφαρμογή της εθνικό δίκαιο 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης, σημεία 2.13 
έως 2.18 του παρόντος Οδηγού 

   

2.13 ΑΟ2_121 
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς 
τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

Υπεύθυνη Βεβαίωση, Σχετικά πεδία του 
Παραρτήματος της Αίτησης Στήριξης 

(σημείο 3.2.2) 

   

2.14 19.2Δ_115 

Εξετάζεται αν για την προτεινόμενη πράξη, όσον αφορά τα έργα 
που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, έχει υποβληθεί 
τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του 
άρθρου 45 του N.4412/2016 (Α’ 147)), που να περιλαμβάνει τα 
αναγκαία στοιχεία. 

Αίτηση στήριξης, Φάκελος Δημόσιας 
Σύμβασης 
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2.15 19.2Δ_139 
Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του 
ΚΑΝ.(ΕΕ)651/2014 εφόσον εφαρμόζεται 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης Στήριξης (σημείο 3.3), Λίστα 

Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, 
Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων 

έργων Πολιτισμού και Σύγχρονου 
Πολιτισμού, Πίνακες υπολογισμού 

Καθαρών Εσόδων της πράξης (έντυπο 
Ε.Ι.1.4)) 

   

2.16 19.2Δ_118 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, 
της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού. 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 3.4.1) 

   

2.17 ΑΟ2.118 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 3.4.2) 

   

2.18 ΑΟ2.119 
Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων 

Αίτηση στήριξης, Λίστα ελέγχου ύπαρξης 
Κρατικής Ενίσχυσης, Ερωτηματολόγιο 

κρατικών ενισχύσεων έργων Πολιτισμού 
και Σύγχρονου Πολιτισμού, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 3.3) 

   

2.19 ΑΟ2.122 
Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της 
πράξης. 

Σχετικά πεδία του Παραρτήματος της 
Αίτησης στήριξης (σημείο 7.3), στοιχεία 
φορέα που αναλαμβάνει την λειτουργία 

   

2.20 ΑΟ2.123 
Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της πράξης. 

Αίτηση στήριξης, Απόφαση δυνητικού 
δικαιούχου, Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 

της ίδιας συμμετοχής 

   

2.21 19.2Δ_125 
Εξετάζεται  εάν στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και 
αναληθή στοιχεία 

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης    

Επιλεξιμότητα 
δυνητικού 

δικαιούχου και 
3.1 19.2Δ_134 

Εξετάζεται εάν η μορφή του υποψηφίου είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΥΑ 13215/30-11-2017, όπως ισχύει κάθε 
φορά, και στην σχετική Πρόσκληση. 

Αίτηση στήριξης, Σχετικά πεδία του 
Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 2) 
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αρμοδιότητα 
εκτέλεσης της 
προτεινόμενης 

πράξης 
3.2 ΑΟ3.112_Επ 

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

Βεβαίωση Αίτησης στήριξης, Σχετικά πεδία 
του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης 

(σημείο 2), Καταστατικό, Κανονιστικό 
πλαίσιο φορέα, Τεχνική επάρκεια για ΟΤΑ, 

κλπ. 

   

3.3 19.2Δ_126 

Εξετάζεται εάν στον υποψήφιο, μέχρι και την υποβολή της 
πρότασης, δεν έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 
παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας  σε 
σχέση με την υλοποίηση έργων. 

Υπεύθυνη Δήλωση    

3.4 19.2Δ_141 
Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης (όπου απαιτείται) 

Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί 
σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, 
ότι δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση, και υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

   

Πληρότητα της 
Πρότασης 

4.1 19.2Δ_129 
Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 

Αίτηση στήριξης και Παράρτημα αυτής    

4.2 AO5.111_Πλ Εξετάζεται η πληρότητα της Αίτησης στήριξης 

Αίτηση στήριξης (με το Παράρτημα αυτής), 
συνυποβαλλόμενα Δικαιολογητικά 

   

4.3 ΑΟ5.112_Πλ 
Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την 
υποβολή της Αίτησης στήριξης 

Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την 
υποβολή της Αίτησης στήριξης 

   

4.4 19.2Δ_121 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης 
στήριξης 

Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης 
στήριξης (σημείο 4) 

   

Δυνατότητα 
υλοποίησης εντός 

του χρονοδιαγράμ-
ματος 

5.1 ΑΟ6.111_Χρ 

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. 

Σχετικά πεδία Παραρτήματος Αίτησης 
στήριξης (σημείο 3.8) 

   

Εμπρόθεσμη 
υποβολή 

συμπληρωματικών 
και διευκρινιστικών 

6.1 ΑΟ7.111_Συ 
Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων 
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στοιχείων 

 

  
 

    



8 
 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων της υποδράσης 19.2.4.4: «Ενίσχυση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων» εξετάζονται τα ακόλουθα: 

2.1 Κριτήρια που αφορούν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης 

19.2Δ_128 Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και ειδικότερα εάν η αίτηση 

στήριξης (η ηλεκτρονική υποβολή και η ταχυδρομική αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης) 

υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση. Η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική 

υποβολή τεκμαίρεται βάση του αποδεικτικού κατάθεσης το οποίο υποβάλλεται από τον δικαιούχο, 

μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην 

πρόσκληση. 

 

2.2 Κριτήρια που αφορούν την επιλεξιμότητα της προτεινόμενης πράξης 

19.2Δ_112 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι στοχευμένη και συμβάλει στην επίτευξη της 

τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού 

προγράμματος, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Υλικό που συνοδεύει την 

Πρόσκληση. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση την περιγραφή της σκοπιμότητας και του 

φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης.  

19.2Δ_113 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που 

αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση 

την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, καθώς και συνεκτιμώντας την 

αξιολόγηση του Κριτηρίου 19.2Δ_112, όπου η θετική απάντηση εκεί, συνάδει και οδηγεί και σε 

θετική απάντηση και στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το Τοπικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε 

στην βάση της απόλυτης προσαρμογής και συνάφειας με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο 

ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader. Υπενθυμίζεται ότι εξυπηρετείται η Προτεραιότητα 6: 

Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές – Περιοχή Εστίασης Β: 

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.  

19.2Δ_114 Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική 

κοινωνία και συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση την περιγραφή 

του φυσικού αντικειμένου και της σκοπιμότητας της προτεινόμενης πράξης. Παράλληλα εξετάζεται 

και εάν η πράξη προβλέπεται στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό (στα επιχειρησιακά 

προγράμματα Περιφερειών / Δήμων). Για την εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό 

δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας/Δήμου, ενώ στην 

περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η 

προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού / Περιφερειακού 

Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της 

προτεινόμενης πράξης. Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται 

απόφαση ΔΣ η οποία βεβαιώνει ότι η πράξη εξυπηρετεί με άμεση ή έμμεσο τρόπο την τοπική 

κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής. 
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19.2Δ_130. Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους 

και τους περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υποδράσης. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση 

τα αναφερόμενα στην Αίτηση στήριξης και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής. 

19.2Δ_131 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 

προκηρυσσόμενης υποδράσης του Τοπικού προγράμματος. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση των 

αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης και των σχετικών δικαιολογητικών που επισυνάπτονται. 

19.2Δ_124 Εξετάζεται εάν η πράξη αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Εξετάζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πράξης, ο βαθμός λειτουργικότητας της, καθώς και η 

ύπαρξη συγκεκριμένων προβλέψεων για την αξιοποίηση της (όπου κάτι τέτοιο κρίνεται 

απαραίτητο). Η εξέταση πραγματοποιείται βάση της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της 

πράξης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Αίτηση Στήριξης. Εξετάζεται επίσης το εάν έχουν 

περιληφθεί στο σύνολο τους οι επιμέρους εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου της πράξης, καθώς και εάν η τιμολόγηση των επιμέρους εργασιών είναι 

εύλογη. 

19.2Δ_132 Εξετάζεται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εντός των 

ορίων που καθορίζονται στο Π.Α.Α. 2014-2020 και των αναφερομένων στην Πρόσκληση. Η εξέταση 

πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης και στο Παράρτημα αυτής, ενώ 

σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 50.000€ στην περίπτωση της παρούσας 

υποδράσης. 

ΑΟ2.113 Εξετάζεται εάν 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. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το 

Παράρτημα αυτής, το προσκομισθέν φωτογραφικό υλικό, καθώς και με βάση τα όσα βεβαιώνονται  

σε αυτήν. 

19.2Δ_116 Εξετάζεται εάν επαληθεύεται το εύλογο του κόστους της προτεινόμενης πράξης. Η 

αξιολόγηση του ευλόγου του κόστους της πράξης δεν πραγματοποιείται στις περιπτώσεις πράξεων 

που εκτελούνται μέσω Δημοσίων Συμβάσεων. Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο 

υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών, 

όπου οφείλει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα στον επισυναπτόμενο Πίνακα Τιμών Μονάδος. 

Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, 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 και τυχόν 

υπηρεσίες που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.  

19.2Δ_119 Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη έχει χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτείται από 

άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η 

εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα αυτής, 

και των δηλωθέντων σε αυτήν, όπου μεταξύ άλλων βεβαιώνεται η μη χρηματοδότηση της πράξης ή 

μέρους αυτής από άλλο Ταμείο, ή Πρόγραμμα ή χρηματοδοτικό μέσο, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 

της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
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19.2Δ_133 Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 

πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η 

εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης και των όσων 

περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου μεταξύ άλλων βεβαιώνεται η μη 

ένταξη και οριστική υπαγωγή. 

19.2Δ_111 Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο εφαρμοστέο 

ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή της εθνικό δίκαιο. Η εξέταση πραγματοποιείται 

με βάση τα όσα βεβαιώνονται στην Αίτηση στήριξης, καθώς και με βάση τα κριτήρια 2.13 έως και 

2.18 του παρόντος Οδηγού (Πίνακας Κεφαλαίου 1), η πλήρωση και ικανοποίηση των οποίων  στο 

σύνολο τους τεκμαίρει την κάλυψη και του παρόντος κριτηρίου. 

ΑΟ2_121 Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος τηρεί τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την 

προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 

συμβάσεων του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση της Αίτησης Στήριξης 

και του Παραρτήματος αυτής, και πιο συγκεκριμένα βάση των αναφερομένων στην Παράγραφο 

3.2.2 που αφορά την Μεθοδολογία Υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης. 

19.2Δ_115 Εξετάζεται η υποβολή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 45 του 

Ν.4412/2016, για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, 

 τον αναλυτικό προϋπολογισμό, 

 τον χρονικό προγραμματισμό, 

 τον προγραμματικό σχεδιασμό (Επιχειρησιακό Σχέδιο ή Απόφαση για δέσμευση ένταξης της 

πράξης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, όταν αυτό συνταχθεί / τροποποιηθεί) 

 την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης,  

 το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου,  

 πρόγραμμα παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, 

και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα,  

 προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και τεκμηρίωση της. 

Η εξέταση πραγματοποιείται βάση του επισυναπτόμενου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, ο οποίος 

συνοδεύει την Αίτηση Στήριξης.  

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

εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα εξετάζεται το κατά πόσο η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν στο ευρύ 

κοινό, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις και δεν προκύπτουν έσοδα από την λειτουργία της 

προτεινόμενης πράξης, οπότε η ενίσχυση ισούται με το επιλέξιμο κόστος. Σε περίπτωση 

δημιουργίας εσόδων, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου και 

του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα 

στην Αίτηση Στήριξης και στο Παράρτημα αυτής, καθώς και με βάση το Ερωτηματολόγιο (Λίστα 

Ελέγχου) Κρατικών Ενισχύσεων, το Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων για έργα Πολιτισμού και 

Σύγχρονου Πολιτισμού, καθώς και τον Πίνακα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» ο 

οποίος συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει ποσοστό 
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ενίσχυσης μικρότερο του 100%, θα πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά απόδειξης ίδιας 

συμμετοχής είτε με  υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο (βλ. και 

Κριτήριο ΑΟ2.123). 

19.2Δ_118 Εξετάζεται εάν προάγεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η μη διάκριση. 

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. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση τόσα 

βεβαιώνονται στην Αίτηση στήριξης, καθώς και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα αυτής. 

ΑΟ2.118 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την πρόσβαση 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. Η εξέταση του κριτηρίου 

γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου της 

πράξης, με βάση τα όσα αναφέρονται στο σχετικό πεδίο του Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης, 

καθώς και με βάση τα όσα βεβαιώνονται στην Αίτηση στήριξης. 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. Για την εξέταση του κριτηρίου θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία». 

ΑΟ2.119 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες του ανταγωνισμού 

και των κρατικών ενισχύσεων. Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Η 

εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης και των δηλωθέντων σε 

αυτήν, όπου μεταξύ άλλων βεβαιώνεται εάν η προτεινόμενη πράξη παράγει ή όχι έσοδα, καθώς και 

βάση των αναφερομένων στην Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής Ενίσχυσης και στο 

επισυναπτόμενο Ερωτηματολόγιο για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης για έργα Πολιτισμού και 

Σύγχρονου Πολιτισμού, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού Οδηγού του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εφόσον η 

απάντηση είναι θετική θα πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες που διασφαλίζουν εκ των 

προτέρων το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών 

ενισχύσεων.  

ΑΟ2.122 Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Η 

εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης και στο Παράρτημα 

αυτής, καθώς και με βάση τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν. Ο δυνητικός δικαιούχος θα 

πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα 

παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν. Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της πράξης θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. 

ΑΟ2.123 Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της πράξης, εφόσον απαιτείται κάτι τέτοιο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσοστό 

ενίσχυσης δεν ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την εξέταση του κριτηρίου 

υποβάλλεται απόφαση του δυνητικού δικαιούχου για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής και μη 
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επιλέξιμης δαπάνης, όπου απαιτείται. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, 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. 

19.2Δ_125 Εξετάζεται εάν όλα τα αναφερόμενα στην Αίτηση στήριξης είναι αληθή και δεν 

δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία σε αυτήν. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση την 

Αίτηση στήριξης και τα όσα βεβαιώνονται σε αυτήν. 

 

2.3 Κριτήρια που αφορούν την επιλεξιμότητα του δυνητικού δικαιούχου και αρμοδιότητα εκτέλεσης 

της προτεινόμενης πράξης 

19.2Δ_134 Εξετάζεται εάν η μορφή του δικαιούχου είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην 

Πρόσκληση, όπου αξιολογείται το εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους 

δικαιούχους της υποδράσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό πεδίο της Πρόσκλησης. 

ΑΟ3.112_Επ. Εξετάζεται  εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα όσα βεβαιώνονται στην Αίτηση στήριξης καθώς 

και με τα στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, Τεχνική 

Επάρκεια για ΟΤΑ, κλπ. που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

19.2Δ_126 Εξετάζεται εάν στον υποψήφιο, μέχρι και την υποβολή της πρότασης, δεν έχουν 

υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας  σε 

σχέση με την υλοποίηση έργων. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα όσα περιλαμβάνονται 

στην Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται. 

19.2Δ_141 Εξετάζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, στις περιπτώσεις 

νομικών προσώπων (όπου απαιτείται). Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα προσκομιζόμενα 

Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, και υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 

 

2.5 Κριτήρια που αφορούν την πληρότητα της πρότασης 

19.2Δ_129. Εξετάζεται εάν η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν 

χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 

συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση. Η εξέταση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την 

Αίτηση Στήριξης και τα επισυναπτόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά αυτής,  και ειδικότερα 

εξετάζεται η ύπαρξη της Αίτησης στήριξης και του Παραρτήματος αυτής, κατάλληλα συμπληρωμένη 

και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου. 

ΑΟ5.111_Πλ Εξετάζεται η πληρότητα της Αίτησης στήριξης. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση 

την Αίτηση στήριξης, του Παραρτήματος αυτής, καθώς και των Δικαιολογητικών που την 
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συνοδεύουν, όπου αξιολογείται το κατά πόσον υποβλήθηκαν στο σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και το εάν είναι συμπληρωμένα ορθά όλα τα απαιτούμενα πεδία. 

ΑΟ5.112_Πλ Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της Αίτησης 

στήριξης. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση την επισυναπτόμενη στην Αίτηση στήριξης 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή. 

19.2Δ_121 Εξετάζεται αν η πράξη συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης. Η εξέταση πραγματοποιείται με 

βάση την Αίτηση Στήριξης και τα αναφερόμενα σε αυτήν. 

 

2.6 Κριτήρια που αφορούν την δυνατότητα υλοποίησης της πράξης εντός του χρονοδιαγράμματος 

ΑΟ6.111_Χρ Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης  πράξης εμπίπτει 

εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της ειδικότερης περιόδου που ορίζεται 

στην πρόσκληση (3 έτη), καθώς και εάν η πράξη μπορεί να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Η 

εξέταση πραγματοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην Αίτηση Στήριξης, 

το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, όπως αποτυπώνεται στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, την 

προβλεπόμενη μεθοδολογία υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), την ανάλυση σε επιμέρους 

υποέργα, την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της (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. Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης  περιλαμβάνεται στην 

τυποποιημένη Αίτηση στήριξης. 

 

2.7 Έγκαιρη υποβολή συμπληρωματικών και διευκρινιστικών στοιχείων 

ΑΟ7.111_Συ Εξετάζεται, στην περίπτωση που ζητήθηκαν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

στοιχεία, εάν αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, 

ήτοι εντός 10 ημερών. 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων» 

 
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται  οι αιτήσεις  στήριξης 
είναι: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ                                                                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ              
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%)             
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ               

1 Σκοπιμότητα της πρότασης  

Εξετάζεται η  αναγκαιότητα υλοποίησης του 
έργου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των 
ειδικών ή στρατηγικών στόχων του τοπικού 
προγράμματος. 

 Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

15% 

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 

2 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 
κόστους  

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 
αξιοπιστία του κόστους, με βάση την σχέση 
αιτούμενου και εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  

10% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

3 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον 
απαιτούνται) ως ποσοστό της ιδίας 
συμμετοχής.  

Βαθμολογείται ο λόγος 

διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / 

το σύνολο  της ιδιωτικής 

συμμετοχής 

10% 
 

4 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον οποίο ο υπ. 
δικαιούχος έχει συμπληρώσει πλήρως, 
ορθά και αποτελεσματικά τον υποβληθέντα 
φάκελο υποψηφιότητας. 

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 

5 Σύσταση Φορέα 
Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ή όχι ο 
φορέας που θα υλοποιήσει την πρόταση. 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 10% 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

6 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με την Οδηγία 
75/268/ΕΟΚ) 

Η επένδυση χωροθετείται σε 
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 
χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή ή μειονεκτική 
σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ 

Ορεινή 

5% 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

7 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης 
που συνδέεται με ιστορία και 
τοπικά δρώμενα 

Εξετάζεται η φύση της εκδήλωσης και ο 
τρόπος σύνδεσης αυτής με την τοπική 
παράδοση. Σε περιπτώσεις που η εκδήλωση 
συνδυάζει περισσότερα του ενός 
γεγονότος, η μοριοδότηση γίνεται 
αθροιστικά με βάση τα εξής: Αθλητικό 
γεγονός: 20, Ιστορικό γεγονός: 40, 

Πολιτιστικό και Ιστορικό και 

Αθλητικό γεγονός 

10% 

100 

Πολιτιστικό και Ιστορικό γεγονός 80 

Πολιτιστικό ή Ιστορικό γεγονός 

και Αθλητικό γεγονός 
60 

Πολιτιστικό ή Ιστορικό γεγονός 40 
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Πολιτιστικό γεγονός: 40  Αθλητικό γεγονός 20 

Τίποτα από τα ανωτέρω 0 

8 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Εξετάζεται η συσχέτιση της πρότασης με 
τους στόχους και τις προτεραιότητες της 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

10% 

100 

ΟΧΙ 0 

9 

Επαναλληψημότητα 
εκδήλωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος σχεδίου 
χρηματοδότησης 

Εξετάζεται η περιοδικότητα και η συνεπής 
επαναλληψημότητα της προτεινόμενης 
εκδήλωσης κατά τα επόμενα έτη. 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

15% 

100 

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων της υπο-

δράσης 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων», όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. Εξετάζεται με την εφαρμογή κλάσματος με 

παρανομαστή τον αριθμό των στόχων του Τοπικού προγράμματος που αφορούν την 

υποδράση 19.2.4.4 και αριθμητή τον αριθμό των στόχων που ικανοποιεί η προτεινόμενη 

πράξη. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην περιγραφή των 

στοιχείων του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, καθώς και των ειδικών και 

γενικών στόχων του Τοπικού προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο επισυναπτόμενο 

πρόσθετο Ενημερωτικό Υλικό που συνοδεύει την πρόσκληση. 

2. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους. Εξετάζεται με την εφαρμογή του τύπου 

”100*(αιτούμενος προϋπολογισμός – εγκεκριμένος προϋπολογισμός) /εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός”, όπως αυτά προκύπτουν από την Αίτηση Στήριξης και τον Διοικητικό 

έλεγχο αυτής. 

3. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης της προτεινόμενης 

πράξης. Η εξέταση πραγματοποιείται με την εφαρμογή κλάσματος, με αριθμητή τα 

διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που τεκμηριωμένα διαθέτει ο υποψήφιος δικαιούχος, και 

παρανομαστή το σύνολο της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής. Εξετάζεται ο εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης, όπως προκύπτει από τον διοικητικό έλεγχο, 

καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων που επισυνάπτονται, 

με βάση τα προσκομιζόμενα τραπεζικά έγγραφα. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση υπεύθυνης 

δήλωσης δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση της ύπαρξης των βαθμολογούμενων ιδίων 

κεφαλαίων. 

4. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης. Εξετάζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και η πληρότητα των απαιτούμενων για την βαθμολόγηση δικαιολογητικών. 

Εξετάζεται το περιεχόμενο της Αίτησης Στήριξης καθώς και τα Δικαιολογητικά και έγγραφα 

που την συνοδεύουν. 

5. Σύσταση του φορέα. Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει ήδη 

συσταθεί ή όχι. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση της περιγραφής του φορέα, όπως 

αποτυπώνεται στην Αίτηση Στήριξης, και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν, τα 

οποία αφορούν τα στοιχεία αυτού (Καταστατικό, κλπ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση 

που για την υλοποίηση της πράξης δεν απαιτείται η σύσταση φορέα, δίδεται το μέγιστο της 

βαθμολογίας. 

6. Χωροθέτηση της πράξης. Εξετάζεται το εάν η περιοχή υλοποίησης της προτεινόμενης 

πράξης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή ή μειονεκτική, σύμφωνα με την οδηγία 

75/268/ΕΟΚ. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης. 

7. Φύση και αντικείμενο της εκδήλωσης. Εξετάζεται η φύση της εκδήλωσης και ο βαθμός 

σύνδεσης της με την ιστορία και την πολιτισμική παράδοση της περιοχής. Η εξέταση 

πραγματοποιείται βάση της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στην Αίτηση Στήριξης. 

8. Συσχέτιση της πρότασης με την στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή και συνάδει με 

τους στόχους και τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
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Κεντρικής Μακεδονίας. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση της περιγραφής του φυσικού 

αντικειμένου της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Αίτηση Στήριξης. 

9. Επαναλληψημότητα της εκδήλωσης. Εξετάζεται η συνεπής επαναλληψημότητα της 

προτεινόμενης εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης, βάση των 

αναφερομένων στην Αίτηση Στήριξης, και ειδικότερα την περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος αυτής. 

Η μέγιστη βαθμολόγηση ανέρχεται στο εκατό (100), ενώ ως Ελάχιστη βαθμολόγηση για τον 

χαρακτηρισμό μιας προτεινόμενης πράξης ως Επιλέξιμης τίθεται το σαράντα (40). 
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την αξιολόγηση και επιλογή πράξης  

στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων», είναι: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Επισύναψη 
στο ΟΠΣΑΑ 

Αποστολή 
με τον 

φυσικό 
φάκελο 

1 Αίτηση στήριξης με το Παράρτημα αυτής Όχι Ναι 

2 Αποδεικτικό κατάθεσης (αυτοματοποιημένο mail από Ο.Π.Σ.Α.Α.) Όχι Ναι 

3 
Απόφαση Δ.Σ./αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

Ναι Ναι 

4 

Στοιχεία του αιτούντος (Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ 
σύστασης και τροποποιήσεων, Άδεια Λειτουργίας, Βεβαίωση έναρξης 
εργασιών, Κανονισμός λειτουργίας σε ισχύ, ανάλογα με την περίπτωση, 
Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου) 

Ναι Ναι 

5 Ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υπό-δράση (όπου απαιτείται) Όχι Ναι 

6 

Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που 
αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις), 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο Πληροφοριακό 
Υλικό. 

Όχι Ναι 

7 

Απόσπασμα Επιχειρησιακού Προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και 
απόφαση ΔΣ (για τους Ο.Τ.Α.). Για τους ιδιωτικούς φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απόφαση ΔΣ. (βλ. Κριτήριο 19.2Δ_114, στις 
Οδηγίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων) 

Όχι Ναι 

8 
Δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ και 
των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. 

Ναι Ναι 

9 Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων (όπου απαιτείται) Ναι Ναι 

10 
Ερωτηματολόγιο περί Κρατικών Ενισχύσεων, στις περιπτώσεις έργων 
Πολιτισμού (όπου απαιτείται) 

Ναι Ναι 

11 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 
όσα μνημονεύονται στην σχετική παράγραφο των Κριτηρίων 
Επιλεξιμότητας), στην περίπτωση έργων που υλοποιούνται με 
Δημόσιες Συμβάσεις. 

Όχι Ναι 

12 

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης, 
όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής 
μπορεί να τεκμηριώνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, 
είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

Ναι Ναι 

13 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης, όπως Διαχειριστική Επάρκεια (για ΟΤΑ) / Κανονισμός 
Λειτουργίας σε ισχύ / ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεις του / 
Καταστατικό σε ισχύ / Σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση Ν.Π. 

Όχι Ναι 

14 

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) 

Όχι Ναι 

15 
Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με 
δημόσιες συμβάσεις 

Όχι Ναι 

16 

Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχει λυθεί, 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, και υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

Όχι Ναι 
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17 Υπεύθυνη Δήλωση (βάση του συνημμένου υποδείγματος) Όχι Ναι 

18 
Οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρεί ο υποψήφιος Δικαιούχος ότι 
διευκολύνει την αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης. 

Όχι Ναι 

    

    

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 τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα 

του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Υποχρεωτικά είναι τα δικαιολογητικά/έγγραφα που σχετίζονται με την εξασφάλιση τήρησης των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας (όσων σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη). 

Το σύνολο αυτών υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ενώ στον ανωτέρω Πίνακα 

καταγράφεται το ποια εξ’ αυτών επισυνάπτονται και στο ΟΠΣΑΑ.  

 

 


