
Τίτλος Δράσης όπως θα εμφανίζεται στο site

Στήριξη υλοποίησης έργων δημοσίου χαρακτήρα στον νομό Κιλκίς μέσω του CLLD/LEADER

Συνοπτική Περιγραφή 

Υποδράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Η υποδράση αφορά παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για 

την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης 

πρανών). Στο πλαίσιο της υποδράσης, περιλαμβάνονται ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

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

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών. 

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την 

παροχή βασικών υπηρεσιών και αγαθών προς τον πληθυσμό της υπαίθρου (κοινωνική υποστήριξη) και την 

διευκόλυνση της άσκησης συναφών πολιτικών για το σύνολο του ή ορισμένες ομάδες (νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, περιθωριοποιημένες κοινότητες), με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών (π.χ. εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία).

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. 

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που στοχεύουν  στη  δημιουργία ή ενίσχυση υποδομών και 

υπηρεσιών με σκοπό την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς του τουρισμού και της αναψυχής μέσω της 

ανάδειξης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, προς όφελος τόσο των κατοίκων 

της περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινού (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 

προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η υποδράση έχει σκοπό την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση της ταυτότητας της 

περιοχής και η ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ενδεικτικές ενέργειες που 

μπορεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας υπο-δράσης είναι: α) η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων για 

την διεξαγωγή εκδηλώσεων (καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και 

άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες), β) η προβολή της άυλης κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, 

συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης.

Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.
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 

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. 

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η υποδράση αφορά την επέκταση και βελτίωση της σύνδεσης των γεωργικών / κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

με  μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο την ευκολότερη και 

ταχύτερη πρόσβαση, τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, τη μείωση του κόστους μεταφοράς 

τους, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. 

Η υλοποίηση της υποδράσης θα γίνεται με βάσει τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό περιφερειακό ή 

δημοτικό σχεδιασμό.

Υποδράση 19.2.6.1.1: Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά συμβάντα.

Η παρούσα υποδράση αφορά την πρόληψη ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως: 

Δασικές πυρκαγιές, Παθογόνοι οργανισμοί, Πλημμυρικά φαινόμενα. 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενδεικτικά  θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με: α) Έργα αποτροπής της 

διάβρωσης και συγκράτησης των επιφανειακών ρεόντων υδάτων, β) την κατασκευή και βελτίωση 

προστατευτικών υποδομών, γ) την κατασκευή υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και δ) με ειδικούς 

δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των 

ανωτέρω απειλών. 

Υποδράση 19.2.6.1.2: Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Η παρούσα υποδράση αφορά την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων μετά από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμισή τους από άλλες αιτίες (βοσκή, παλιές πυρκαγιές, 

διάβρωση εδάφους κλπ). Μέσω της υποδράσης μπορούν ενδεικτικά να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα: α) για 

την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και 

καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους και β) κατασκευή 

ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

Περιοχη εφαρμογής

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος η οποία 

περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εκτός από 

την εντός σχεδίου περιοχή της πόλης του Κιλκίς.

Περιφερειακή/κές ενότητες που ανήκει η περιοχή εφαρμογής

Π.Ε. Κιλκίς

Αναλυτική Περιγραφή

Δικαιούχοι της Δράσης 

Οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 

1. ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους

2. Φορείς Δημοσίου Τομέα

3. 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. 

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.

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής:

1. Δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση:

• για τις ατομικές επιχειρήσεις αρκεί η αίτηση στήριξης, 

• για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης και σε κάθε 

περίπτωση απόκτηση ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης.

2. Δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, 

σε επίπεδο φορέων.

3. Δικαιούχος δύναται να είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ, εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού 

της ΔΕΚΟ ή Δημόσιος Υπάλληλος που διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Επιλεγετε σε ποια/ποιες κατηγορίες (Αγρότης, Φυσικό, Νομικό Πρόσωπο, 

Συλλογικοί φορεις, Δημόσιο)  εμπίπτουν οι δικαιούχοι της Δράσης                                                                          

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Δημόσιο

Προθεσμίες υποβολης αιτήσεων 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  09-11-2018

Ημερομηνία υποβολής του αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, της υπογεγραμμένης αίτησης 

στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων στην ΟΤΔ ΑΝΚΙ  A. Α.Ε. Ο.Τ.Α. εντός (5) πέντε 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.  



Σχόλια Υποβολής/ Διαδικασία υποβολής/συμμετοχής

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 δ/νση 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 

Τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ 

με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».Τα δικαιολογητικά/έγραφα, τα οποία δεν 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση 

επισύναψης».

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράσης αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του 

παραρτήματος  στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ 

Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση: Σόλωνος 13, ΤΚ 61100 Κιλκίς.

Όροι και Προυποθέσεις Συμμετοχής 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.

Τι χρηματοδοτείται 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν (ενδεικτικά): Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος 

χώρου, Μηχανολογικό Εξοπλισμό/ Εξοπλισμό ΑΠΕ, Λοιπό Εξοπλισμό, Μελέτες.  

Προυπολογισμός 

Σύνολο Δράσεων :  1.230.000,00 €

Αναλυτικά:

Υποδράση 19.2.4.1:   300.000,00

Υποδράση 19.2.4.2:   250.000,00

Υποδράση 19.2.4.3:   300.000,00

Υποδράση 19.2.4.4:   100.000,00

Υποδράση 19.2.4.5:   150.000,00

Υποδράση 19.2.5.1:   100.000,00

Υποδράση 19.2.6.1.1: 20.000,00

Υποδράση 19.2.6.1.1: 10.000,00

Αρμόδιος Φορέας 

Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

http://www.anki.gr 

Σόλωνος 13, 61100 Κιλκίς 

Τηλ. 23410 25305  

anki@anki.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα 

Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

http://www.anki.gr 

Σόλωνος 13, 61100 Κιλκίς 

Τηλ. 23410 25305  

anki@anki.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας χειριστών αρμόδιου φορέα 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων 

στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος  είναι οι κ.κ.  Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Ρένα Διαμαντίδου, 

τηλ. 234210 25305, email : anki@anki.gr & pkonstantinidis@anki.gr 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας άλλων φορέων πληροφόρησης 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

http://www.pepkm.gr/

Λελέκης Ιωάννης

τηλ. 231 3321754

email : glelekis@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

http://www.agrotikianaptixi.gr 
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