
 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Θέμα  1o : «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης της 
Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αιγιαλείας στο Τοπικό πρόγραμμα LEADER CLLD 
2014-2020 της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ, στο Μέτρο 19 « Στήριξη για Τοπική 
Ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη 
Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ LEADER)»  (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) για 
τη Δράση 19.2.4.4. «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 559/CL/ΕΓΤΑΑ πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης Τροφίμων, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

στο Μέτρο 19 « Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – 

ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των 

Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(CLLD/ LEADER)»  (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) για τη Δράση 

19.2.4.4. «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 

Εισηγούμαι την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας στο Τοπικό πρόγραμμα LEADER CLLD 2014-
2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΧΑΪΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ, στο Μέτρο 19 « Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 
ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ 
LEADER)»  (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) για τη Δράση 19.2.4.4. 
«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» ύψους 50.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ για δύο 
κύκλους υλοποίησης 2019-2020, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
επισκεπτών και τοπικού πληθυσμού. Ανάδειξη της αξίας του Οδοντωτού και του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Βουραϊκού, 
συμπεριλαμβανομένων των άκρων του Διακοπτού και Καλαβρύτων. Διαμόρφωση 
της ταυτότητας των περιοχών ως κομματιών ενός ονειρικού ταξιδιού στον τόπο και 
τον χρόνο. Βασικά στοιχεία: η τέχνη της φύσης στο φαράγγι, η τέχνη του ανθρώπου 
στον οδοντωτό των 123 ετών, η τέχνη του Παπαγιαννόπουλου και του 
Σπυρόπουλου. Μαζί τους η ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής. Δράσεις 
αξιοποίησης και αναβάθμισης του θεσμού Εν συρμώ.  
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Βάσει της πρόσκλησης, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πράξης 
(έργου), όπως περιγράφηκε, στο πρόγραμμα, ορίζεται η 21/09/2018. Επιπλέον, η 
υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται 
στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), στη διεύθυνση Πατρέως 16, ΤΚ 26221, Πάτρα, εντός δέκα 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης στήριξης. 

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η άμεση λήψη της κατωτέρω απόφασης η οποία 
πρέπει να προηγείται της υποβολής της πρότασης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις 
δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής 
στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η 
όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού 
κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Αναλυτικά η πρόταση: 
 
Τίτλος: "Οδοντωτός, το τρένο της τέχνης". 
 
 Περιγραφή:  
 
Εκδηλώσεις ενημέρωσης των επισκεπτών του Οδοντωτού, των πόλεων Διακοπτού και 
Καλαβρύτων αλλά και του τοπικού πληθυσμού για την αξία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, 
του φαραγγιού του Βουραϊκού και του Γεωπάρκου, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας και τη διασύνδεσή της με το τρένο, το φαράγγι, την ιστορία και τον πολιτισμό 
της περιοχής.  

 
Στόχος εκδηλώσεων:  
 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών και τοπικού πληθυσμού. Ανάδειξη της 
αξίας του Οδοντωτού και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του 
Βουραϊκού, συμπεριλαμβανομένων των άκρων του Διακοπτού και Καλαβρύτων.  

 Διαμόρφωση της ταυτότητας των περιοχών ως κομματιών ενός ονειρικού ταξιδιού στον 
τόπο και τον χρόνο. Βασικά στοιχεία: η τέχνη της φύσης στο φαράγγι, η τέχνη του 
ανθρώπου στον οδοντωτό των 123 ετών, η τέχνη του Παπαγιαννόπουλου και του 
Σπυρόπουλου. Μαζί τους η ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής.  

 Δράσεις αξιοποίησης και αναβάθμισης του θεσμού Εν συρμώ.  
 

Προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων:  
 



• Ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε σημεία 
περιηγητικού, περιβαλλοντικού, ιστορικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, σε 
τοπικά μουσεία και συλλογές.  

• Εκπαιδευτικές δράσεις και ημερίδες σχετικά με τον οδοντωτό, το φαράγγι, το 
γεωπάρκο, την ιστορία και την τέχνη της περιοχής.  

• Δημιουργία σχετικού ενημερωτικού υλικού.  

• Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις 
φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.ά.  

 

Σημεία υλοποίησης των δράσεων:  
 
• Γεωγραφικά: Διακοπτό, Καλάβρυτα, ενδιάμεσοι σταθμοί του τρένου, σημεία της 

διαδρομής καθώς και σημεία παρακείμενων περιοχών.  

• Ανά είδος: Σημεία ιστορικού/ πολιτιστικού/ περιβαλλοντικού/ θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, μουσεία, αίθουσες και χώροι συγκεντρώσεων, σταθμοί κ.ά.  

 

Σημεία υλοποίησης των δράσεων:  
 
• Γεωγραφικά: Διακοπτό, Καλάβρυτα, ενδιάμεσοι σταθμοί του τρένου, σημεία της 
διαδρομής καθώς και σημεία παρακείμενων περιοχών 
• Ανά είδος: Σημεία ιστορικού/ πολιτιστικού/ περιβαλλοντικού/ θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, μουσεία, αίθουσες και χώροι συγκεντρώσεων, σταθμοί κ.ά. 
 

Περίοδος υλοποίησης: 
  
Κατά τον μήνα Μάιο των ετών 2019 και 2020, οπότε και υπάρχει αυξημένος αριθμός 
επισκεπτών και ταξιδευτών στον Οδοντωτό και το φαράγγι του Βουραϊκού. Οι εκδηλώσεις 
θα γίνονται κατά κύριο λόγο τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου. 
 
Επίσης εισηγούμαι την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση 
της Προέδρου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης/ στήριξης της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόμενης 
Πράξης. 

 


