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Ρόδος, Δευτέρα 21.05.2018  

 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου για 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
 
Εκδόθηκε η 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» - 
Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER. 

Περιοχή εφαρμογής είναι ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτική Ενότητας Ρόδου. 
 

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 
€ 1.550.000, ποσοστό ενίσχυσης έως 100%. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και φορείς τους  
 Άλλοι Φορείς Δημοσίου Τομέα 
 Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές Μ.Κ.Ο - Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.)  
 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις (αποκαταστάσεις 

παραδοσιακών ή διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και άλλων μη παραγωγικών 
κτισμάτων και για επιδεικτικούς σκοπούς (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία) 

 

 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και κοινωνικής προστασίας 

ατόμων 3ης ηλικίας, δημιουργία Κέντρων Νεότητας, με ποικίλες δραστηριότητες, αθλητικές 
εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού, σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων 
τουριστικού ενδιαφέροντος, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή της 
παράδοσης, των  εθίμων, της λαογραφίας, της ιστορίας, δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων 
διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου,  περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,  μικρής 
κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και 
χώρων, χώροι στέγασης Δημοτικών / κοινωνικών ιατρείων - φαρμακείων – παντοπωλείων. 
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 Περίοδος υποβολής  

Από 18/05/2018 έως 19/07/2018. 
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ 

(www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως 
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τους 
 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

Οδηγός Προγράμματος 

 

 Χρήσιμες υπερσυνδέσεις 

www.agrotikianaptixi.gr 

www.espa.gr 

www.ando.gr 

Σύνολο αρχείων που συνοδεύουν την πρόσκληση 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 
των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Γεωργία Γουδουλάκη, 
Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου και Γεώργιος Πουλάκης, στο τηλ: +302241075323, e-mail: 
ando@ando.gr. 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  

http://www.ando.gr/
https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login
http://www.ando.gr/upload/files/CLLD_PAA/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A9-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/CLLD_PAA/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A9-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/CLLD_PAA/3.%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=ab00b14a2da2e3cd
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.ando.gr/press?id=150
http://www.ando.gr/clld/clld_paa_pr1

