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Άπθπο 1
Γενικά ζηοισεία ηοπικοω ππογπάμμαηορ πποζέγγιζηρ LEADER
1.1 ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή

Αλάπηπμε

ηεο

Διιάδαο

2007-2013»

(ΠΑΑ)

εγθξίζεθε,

κε

ηηο

αξηζ.

5807/29.06.2009 & 5954/02.07.2009 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ, ε εθαξκνγή ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, Φνξέαο Τινπνίεζεο (Οκάδα Σνπηθήο
Γξάζεο) ηνπ νπνίνπ είλαη ε Δηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΔΙΡΟΤ Α.Δ.
– Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» (εθεμήο
απνθαινχκελε Ο.Σ.Γ.).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ππεγξάθε ε απφ 06.06.2010 χκβαζε κεηαμχ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ – Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ
& Τπνδνκψλ θαη ηεο Ο.Σ.Γ.
1.2 Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Σ.Γ. είλαη νη αθφινπζνη:
 ηψσορ 1: Παπαγυγή πποφψνηυν ειδικήρ αναθοπάρ (πνηνηηθά – πηζηνπνηεκέλα –
αληαγσληζηηθά) ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
 ηψσορ 2: Ανηαγυνιζηικέρ βιοηεσνικέρ μονάδερ (παξαγσγή πνηνηηθψλ αληαγσληζηηθψλ
πξντφλησλ κε δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ).
 ηψσορ 3: Σοςπιζμψρ ςτηλήρ ποιψηηηαρ και ειδικϊν μοπθϊν. Δπηδίσμε είλαη ε
εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θαηαιπκάησλ, ρψξσλ εζηίαζεο θιπ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ, πνπ λα δέλνπλ
κε ην ρψξν θαη ηελ παξάδνζε, λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
θαη πξντφληα πνπ λα δέλνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ.
 ηψσορ 4: Πποζηαζία και ανάδειξη ηος θςζικοω και οικιζηικοω πεπιβάλλονηορ. Η
αμηνπνίεζε ηνπ ζπάληνπ, κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο
αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο
θαη νδεγνχλ ζε κία εςέλικηη και πολςζςλλεκηική ηοπική οικονομία
 ηψσορ 5: Δνίζσςζη ηηρ απαζσψληζηρ και ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ με έμθαζη
ζηοςρ νέοςρ και ηιρ γςναίκερ.
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 ηψσορ

6:

Δνίζσςζη

ηηρ

ανηαγυνιζηικψηηηαρ

και

ηηρ

βιυζιμψηηηαρ

ηυν

επισειπήζευν και ηυν ηπιϊν ηομέυν ηηρ οικονομίαρ, δεκηνπξγψληαο διακπιηή ηοπική
ηαςηψηηηα ζηα πξνζθεξφκελα αγαζά (πξντφληα θαη ππεξεζίεο).
 ηψσορ 7: Άπζη ηηρ εγκαηάλειτηρ και απομψνυζηρ ηυν οπεινϊν οικιζμϊν κε
δηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
 ηψσορ 8: Αςηοηποθοδοηοωμενη ανάπηςξη ζηελ πεξίκεηξν ησλ δχν αζηηθψλ θέληξσλ
(Ισαλλίλσλ θαη Ηγνπκελίηζαο). εκαίλεη πγηείο – βηψζηκεο επηρεηξήζεηο, αληαγσληζηηθά –
πνηνηηθά πξντφληα, δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ, επαγγεικαηηζκφο, ψξηκν επηρεηξεκαηηθφ
πλεχκα, ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αλζξψπηλν δπλακηθφ εθπαηδεπκέλν θαη γλψζηε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ.
Μέζω ηηρ επίηεςξηρ ηων ανωηέπω ζηόσων θα δοθεί ζηην πεπιοσή μια διακπιηή ηοπική
ηαςηόηηηα με παπαγωγή ιδιαίηεπα ποιοηικών πποϊόνηων, ανηαγωνιζηικών με δςναηόηηηερ
εξαγωγών και μια ολοκληπωμένη πολςζςλλεκηική αξιοποίηζη ηος ηοςπιζηικού πποϊόνηορ ζε
ζςνάπηηζη με ηα ηοπικά παπαγόμενα πποϊόνηα και λοιπέρ δπαζηηπιόηηηερ.
Ο κενηπικψρ θεμαηικψρ άξοναρ ηος ππογπάμμαηορ είναι η:
«Ανάδειξη ηηρ επισειπημαηικήρ ικανψηηηαρ μέζα απψ ηην ποιψηηηα ηυν ηοπικϊν
πποφψνηυν, ηην εξειδίκεςζη ηυν πποζθεπψμενυν ηοςπιζηικϊν ςπηπεζιϊν, ηην
ποιοηικά ζηοσεςψμενη βιοηεσνική παπαγυγή και θςζικά ηην πποζηαζία – πποβολή –
πποϊθηζη ηυν θςζικϊν, πολιηιζηικϊν και απσιηεκηονικϊν σαπακηηπιζηικϊν ηηρ
πεπιοσήρ παπέμβαζηρ».
1.3 Σν ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Ο.Σ.Γ. πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα θαη ππνκέηξα:
ΜΔΣΡΟ

41. ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο:
411. Αληαγσληζηηθφηεηα
413.Πνηφηεηα δσήο / Γηαθνξνπνίεζε

421: Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή
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ΚΧΓΗΚΟ
ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ

ΤΠΟΜΔΣΡΟ

L123

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ

L311

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

L312

ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

L313

Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

L321

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ

L322

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ

L323

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο
θιεξνλνκηάο

421α

Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία

2

ζπλεξγαζία

421β

Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

431: Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφθηεζε
δεμηνηήησλ, εκςχρσζε

431α

Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ

431β

Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε

1.4 Πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (ππ. αξηζκ. 311/31-7-2008 απφθαζε
ηνπ Γ.. ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.») απνηεινχλ ηα αθφινπζα Σνπηθά Γηακεξίζκαηα:

ΝΟΜΟ/
ΓΖΜΟ/
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ/
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ
Αγίαο Μαξίλεο
Αγίνπ Βιαζίνπ
Γξαηθνρσξίνπ
Καζηξίνπ
ΓΖΜΟ
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ
Κξπφβξπζεο
Λαδνρσξίνπ
Μαπξνπδίνπ
Νέαο ειεπθείαο
Παξαπνηάκνπ
Γεξνπιάηαλνο
ΓΖΜΟ
ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟΤ
Γξίκηηζαο
Κνξίηηαλεο
Πιαηαξηάο
Αξγπξνηφπνπ
ΓΖΜΟ ΤΒΟΣΧΝ
πβφησλ
Φαζθνκειηάο
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Πέξδηθαο
ΠΔΡΓΗΚΑ
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Μαξκάξσλ
Αλαηνιήο
(πεξηιακβάλεηαη ε
εθηφο ζρεδίνπ
πεξηνρή ηνπ Γ.Γ.
θαζψο ν
ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΖ πιεζπζκφο ηνπ
είλαη κεγαιχηεξνο
απφ 5.000
θαηνίθνπο )
Μπάθξαο
Νενθαηζαξείαο
Κνλίηζεο
Αγίαο Βαξβάξαο
Αγίαο Παξαζθεπήο
ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ
Αεηφπεηξα Κνλίηζεο
Αεδνλνρσξίνπ
Ακαξάληνπ
ΕΕ.ΓΔ.Γ.1.01

ΔΚΣΑΖ
2
(km )

ΠΛΖΘΤΜΟ
(ζηοισεία 2001 –
ππαγμαηικψρ
πληθςζμψρ)

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ

νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή

17,570
12,977
9,497
8,272
9,470
6,400
8,371
8,251
33,002
6,798
3,748
16,786
12,526
17,838
32,054
10,021

385
361
1.346
760
30
470
667
1.587
1.306
83
13
266
955
520
908
627

34,605

2.272

17,421

2.169

νξεηλή

7,698

5.815

κεηνλεθηηθή

3,798
4,349
54,506
29,569
66,097
6,929
13,257
39,431

671
712
2.871
113
431
192
203
115

κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή

3

ΓΖΜΟ
Μ ΑΣΟΡΟΥΧΡΗΧΝ

ΓΖΜΟ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ

ΓΖΜΟ
ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ
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Αξκάησλ
Γαλαδηνχ
Διεπζέξνπ
Δμνρήο
Ηιηνξξάρεο
Καβαζίισλ
Καιιηζέαο
Κιεηδσληάο
Μαδίνπ
Μειηζζφπεηξαο
Μνιίζηεο
Μνιπβδνζθεπάζηνπ
Μνλαζηεξίνπ
Νηθάλνξνο
Πάδσλ
Παιαηνζειιίνπ
Πεγήο
Πνπξληάο
Πχξγνπ
Ππξζφγηαλλεο
Αζεκνρσξίνπ
Βνχξκπηαλεο
Γνξγνπνηάκνπ
Γξνζνπεγήο
Καζηαλέαο
Κεθαινρσξίνπ
Λαγθάδαο
Ομπάο
Πιαγηάο
Πιεθαηίνπ
Υηνλάδσλ
Πεδηλήο
Ακπειείαο
Αζβεζηνρσξίνπ
Κφληζηθαο
Κνζκεξάο
Μαλνιηάζεο
Μπηδαλίνπ
Καηζηθάο
Αλαηνιηθήο
Βαζηιηθήο
Γαθλνχιαο
Γξνζνρσξίνπ
Ηιηνθάιεο
Καζηξίηζεο
Κνπηζειηνχ
Κξάςεο
Λνγγάδσλ
Μνπδαθαίσλ
Πιαηαληάο
Πιάηαλνο

33,449
14,324
41,173
15,364
9,880
13,633
8,307
15,786
7,280
22,312
4,875
6,203
11,625
16,924
28,324
13,475
23,976
23,649
22,168
19,900
12,762
26,227
16,150
28,799
20,474
33,574
21,349
19,690
27,861
31,799
12,575
16,721
9,298
16,346
13,277
12,422
11,648
11,660
13,548
12,602
8,848
10,047
10,573
3,299
11,923
11,886
25,355
9,900
7,873
10,000
1,278
4

62
76
135
60
139
57
196
217
327
120
67
103
53
75
67
112
206
71
157
377
83
141
69
226
213
312
217
94
112
150
78
2.089
324
312
303
497
307
409
2.871
147
493
374
815
422
668
1.413
153
874
450
698
215

νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή

ΓΖΜΟ
ΠΔΡΑΜΑΣΟ

Υαξνθφπηνλ
Ακθηζέαο
Κξαλνχιαο
Κξχαο
Κξπφβξπζε
Ληγθηάδσλ
Μάδηαο
Πεξηβιέπηνπ
πφζσλ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Αεηνκειίηζεο
ΑΔΣΟΜΖΛΗΣΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Νήζνπ Ισαλλίλσλ
ΝΖΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Φνχξθαο
ΦΟΤΡΚΑ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ

1,484
6,098
11,224
13,473
16,432
24,950
14,148
11,226
0,577

332
555
600
689
153
204
330
509
10

νξεηλή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή
νξεηλή
νξεηλή
κεηνλεθηηθή
νξεηλή

51,297

304

νξεηλή

4,324

347

πεδηλή

32,374

206

1.511,239
1.514,653
4.990,416
9.203,217
131.957,413

48.293
46.091
170.239
353.820
10.964.020

νξεηλή

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξφγξακκα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο
πξνο ηε ρσξνζέηεζε επηκέξνπο δξάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζην
Παπάπηημα I ηεο παξνχζαο.
1.5 ην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζεκείνπ 1.1
αλσηέξσ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο δξάζεηο απηνχ πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο χςνπο
6.150.000,00 Δπξψ απφ ηα νπνία ηα 4.920.000,00 Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή
πκκεηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ) θαη ηα 1.230.000,00 Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ πηζηψζεηο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).
Άπθπο 2
Ανηικείμενο ηηρ ππψζκληζηρ
2.1 Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
(ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 41:
«ηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο», ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο Γξάζεηο:
Τπομέηπο
L123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ
πξντφλησλ
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Γπάζη
L123α: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
L123β: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
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L311-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο
L311-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο
L311-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ
L311-4 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
L311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη
αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο)
L311-5 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ
νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ
παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ
L311-6 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
L311-7 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε
L312-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
βηνηερληθψλ κνλάδσλ

L312:ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

L312-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
L312-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄
κεηαπνίεζε
L313-5: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο
L313-6: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο
L313-7: Ιδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί γξαθείσλ

L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ

νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ

δξαζηεξηνηήησλ

ηνπξηζκνχ
L313-8: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη
αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο)
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2.2 Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο ησλ
δξάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξνχζα πξφζθιεζε είλαη ενδεικηικά σο εμήο:

Τπομέηπο

L123: Αχμεζε ηεο αμίαο
ησλ γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ

Γπάζη

Δνδεικηικψ
ςνολικψ
κψζηορ

Δνδεικηική
Γημψζια
Γαπάνη
(Κοινοηική &
Δθνική
ζςμμεηοσή)

900.000,00

450.000,00

220.000,00

110.000,00

800.000,00

480.000,00

300.000,00

180.000,00

500.000,00

300.000,00

60.000,00

36.000,00

60.000,00

36.000,00

80.000,00

48.000,00

100.000,00

60.000,00

L123α: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ
L123β: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
L311-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο
L311-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο
L311-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ
αγξνθηεκάησλ
L311-4 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ

L311: Γηαθνξνπνίεζε

εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο

πξνο κε γεσξγηθέο

ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο

δξαζηεξηφηεηεο

ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ,
ρψξνη γεπζηγλσζίαο)
L311-5 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ
νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο
ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ
L311-6 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ
L311-7 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
πξσηνγελνχο γεσξγηθήο
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παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο
κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε
L312-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ

680.000,00

408.000,00

680.000,00

408.000,00

350.000,00

210.000,00

1.500.000,00

900.000,00

500.000,00

300.000,00

60.000,00

36.000,00

150.000,00

90.000,00

κνλάδσλ
L312:ηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο
πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

L312-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ
L312-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο
κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε
L313-5: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο
L313-6: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο
L313-7: Ιδξχζεηο θαη

L313: Δλζάξξπλζε

εθζπγρξνληζκνί γξαθείσλ

ηνπξηζηηθψλ

νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη

δξαζηεξηνηήησλ

πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ
L313-8: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο
ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ,
ρψξνη γεπζηγλσζίαο)

Σν αλψηαην επηιέμηκν θφζηνο αλά δξάζε θαζψο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζην Παπάπηημα I ηεο παξνχζαο.
Σα αλσηέξσ πνζά δχλαηαη λα αλακνξθψλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) θαηφπηλ
έγθξηζεο απφ ηελ Δ.Τ.Δ. ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ θαη β) θαηφπηλ θαηαλνκήο πξφζζεησλ
πηζηψζεσλ ζην ηνπηθφ πξφγξακκα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
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2.3 Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ.
2.4 Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηεινχλ:


Σν εγθεθξηκέλν, απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηνπηθφ
πξφγξακκα πξνζέγγηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ, ην νπνίν ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (CD)



Σα ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα Παπαπηήμαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη:
I. ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο, ηνπο
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ,
II. ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο (ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο). ην ππφδεηγκα αλαθέξνληαη κεηαμχ
άιισλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα
ππνβάιινπλ.
III. θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα),
IV. θξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα),
V. πίλαθαο ηηκψλ κνλάδαο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο,
VI.

ε

κε

αξ.

401/2010

Κνηλή

Απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκίαο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ
355/Β/30.3.2010), ε κε αξ. 2974/710/8-4-2009 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ &
Σνπξηζκνχ) θαη ε κε αξ. 3427/722/9-6-2010 ηξνπνπνίεζή ηεο θαη ε κε αξ. 1577/22-72010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 1133/Β/23-72010)
Άπθπο 3
Γιάπκεια εθαπμογήρ ηοπικοω ππογπάμμαηορ
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.
Άπθπο 4
Δνημέπυζη ςποτήθιυν δικαιοωσυν και παπαλαβή ππψζκληζηρ
Η παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ., Γ/λζε: Πιαηεία Πχξξνπ & Μηρ. Αγγέινπ 1, Ισάλληλα, Σ.Κ.
45332, ηει. 2651036686, 2651076102, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ
παξαιαβή ηεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ο.Σ.Γ.:
www.epirussa.gr ζηελ νπνία είλαη δηαζέζηκν ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο ΟΣΓ «ΗΠΔΙΡΟ
Α.Δ.»
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Πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα
ζε φιεο ηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο Ισαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο.
Άπθπο 5
Γιεςκπινήζειρ ππψζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ – Πληποθοπίερ
5.1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ Ο.Σ.Γ., απνθιεηζηηθά
εγγξάθσο.
5.2 πκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ζα παξέρνληαη απφ ηελ Ο.Σ.Γ. ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο).
5.3 Οη σο άλσ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Ο.Σ.Γ. ζηελ σο άλσ πξνζεζκία.
5.4 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηθαηνχρνπο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άπθπο 6
Υπψνορ και Σψπορ ςποβολήρ πποηάζευν
6.1 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είναι η 22η Νοεμβπίος 2010 και ώπα
14.00.
6.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ έδξα ηεο Ο.Σ.Γ. ηεο
«ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά,
κε ηελ έλδεημε «Για ηην ππόζκληζη εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ ηος ηοπικού ππογπάμμαηορ ηηρ
Ο.Σ.Δ. «ΗΠΕΙΡΟ Α.Ε.». Δ/νζη: Πλαηεία Πύππος & Μισ. Αγγέλος 1, Ιωάννινα Σ.Κ. 45332.
6.3 Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Ο.Σ.Γ. κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνηάζεσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα πεξηέιζεη
νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηα πξφηαζε ππνβιεζεί ή
πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ. κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο
δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα θαη επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ ηελ ππέβαιαλ.
6.4 ε θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίδεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ.
6.5 ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ε Ο.Σ.Γ. κπνξεί λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ. Γηα ηελ παξάηαζε ηεξείηαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο κε αξ. 401/2010 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο,
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Αληαγσληζηηθφηεηαο

&

Ναπηηιίαο

θαη

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

&

Σξνθίκσλ

(ΦΔΚ

355/Β/30.3.2010).
6.6. Η ΟΣΓ απεπζχλεη εθ λένπ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε πεξίπησζε πνπ
έρεη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη εθφζνλ:
α) δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αμηφινγεο πξνηάζεηο απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ή
β) έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο
ηειεπηαίαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε/εηο ή
γ) εθηηκά φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο έρεη κεηαβιεζεί ην επελδπηηθφ
ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή.
Άπθπο 7
Πεπιεσψμενο πποηάζευν
7.1 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλν ζθξαγηζκέλν «θάκελο
ςποτηθιψηηηαρ», ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παπαπηήμαηορ II ηεο παξνχζαο, ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή-αίηεζε ηνπ
ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παπαπηήμαηορ II ηεο παξνχζαο.
Πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ ην ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη ηεο
αίηεζεο απνξξίπηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
7.2 Ο θάθεινο ππνβάιιεηαη έληππα ζε 2 ανηίγπαθα (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πξσηφηππν
θαη θέξεη ηε ιέμε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» ζε θάζε ζειίδα) θαη επηπιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd).
ε πεξίπησζε αληίζεζεο ππεξηζρχεη ην έληππν πξσηφηππν.
7.3 Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηελ Ο.Σ.Γ. δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.

Άπθπο 8
Αξιολψγηζη πποηάζευν
8.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER. Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ
δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ
«ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ. Καη’ εμαίξεζε
κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ πξφζσπα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΣΓ απφ θνξείο φπσο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκνζίνπ, επηκειεηήξηα θ.ιπ., ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» δελ επαξθεί. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζχλζεζε ηεο
επηηξνπήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ
δξάζεσλ, ελψ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο
γηα δηαθνξεηηθέο δξάζεηο.
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8.2 Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ δηαθξίλνληαη
ζε θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα) θαη ζε θξηηήξηα επηινγήο
(βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο. Δηδηθφηεξα,
ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ
κέηξνπ 41 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη απηά πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78(α) ηνπ Καλ. 1698/2005. Σα θξηηήξηα
είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα Παπαπηήμαηα III και IV ηεο παξνχζαο. Όζνη
ππνςήθηνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ή φζνη δελ πξνζθνκίζνπλ θάπνην ή φια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα
Παπαπηήμαηα III και IV απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
8.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν ππνςήθηαο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη
ελέξγεηεο δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ (γηα παξάδεηγκα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη εζηίαζεο),
απηή αμηνινγείηαη θαη εληάζζεηαη ζηε δξάζε εθείλε, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε κεγαιχηεξε
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο πξφηαζεο.
8.4 Γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε δξάζε, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, θαηαγξάθεη ζε Γειηίν
Αμηνιφγεζεο ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθή αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε αλά θξηηήξην
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ
πξνηάζεσλ, κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά Γειηία Αμηνιφγεζεο.
8.5. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΠ LEADER απνθαζίδεη επί ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο σο άλσ
γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ LEADER απνθιίλεη
απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά.
8.6 Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε
πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν (ζην πιαίζην ηνπ
ζπζηήκαηνο επνπηείαο) επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.
8.7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ –
Γηαθνξνπνίεζε, ηα απνηειέζκαηά ηνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΟΣΓ ε νπνία νθείιεη λα
ζπκκνξθσζεί, επηθπξψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο αλάινγα ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ
8.5.
8.8. ηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ θάζε ππνςήθην ηελ
απφθαζε

ηεο

ΔΓΠ

LEADER

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

πίλαθα

θαηάηαμεο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ δειηίν αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζήο ηνπ. ηελ
επηζηνιή αλαθέξεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER
θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
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ΟΣΓ, ηνηρνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηεο θαη δεκνζηεχνληαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, εθφζνλ
ππάξρνπλ.
8.9 Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ έσο
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΔΓΠ LEADER ηεο παξαγξάθνπ 8.5 αλσηέξσ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 90 εκέξεο.
8.10. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ απφ ηελ ΟΣΓ εμεηάδεηαη
ν πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα, ελψ γηα έξγα γηα ηα
νπνία δελ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ε εθαξκνγή επίζεκσλ αλαιπηηθψλ
ηηκνινγίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:
α) Γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ε ΟΣΓ θαηαξηίδεη πίλαθα ηηκψλ κνλάδαο αλά είδνο
εξγαζίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΠ LEADER. Ο πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεηαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε.
Σπρφλ απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ απηψλ ζε έξγα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα
δηθαηνινγεζνχλ κφλν ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο.
β) Γηα φιεο ηηο ινηπέο ελέξγεηεο ε ΟΣΓ εμεηάδεη ην θφζηνο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο (3
αλά είδνο εμνπιηζκνχ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαη δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο
φπνπ απαηηείηαη.
γ) Γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε
αλαγθαηφηεηα, ην εχινγν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
ε θάζε πεξίπησζε ηπρφλ πεξηθνπέο απφ ηελ ΟΣΓ επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο θαη λα απνηππψλνληαη
ζην ζρεηηθφ Γειηίν αμηνιφγεζεο.
8.11. Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αλσηέξσ εμέηαζε απνηειεί ηνλ
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο
ΟΣΓ θαη ζηε ζχκβαζε ηεο ΟΣΓ κε ηνλ δηθαηνχρν. Γελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νπνηαδήπνηε
αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Οπνηαδήπνηε ζρεηηθή αχμεζε βαξχλεη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθαηνχρν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκνπξάηεζεο ν εγθεθξηκέλνο
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο θαη ζηε ζρεηηθή
ζχκβαζε (εθφζνλ απηή έρεη ππνγξαθεί) ηξνπνπνηείηαη αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο
έθπησζεο.

ΕΕ.ΓΔ.Γ.1.01

13

8.12 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο ε αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε επηηξνπή κπνξεί, εθφζνλ ε ΟΣΓ ην θξίλεη ζθφπηκν,
λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο
επίζθεςεο απνηππψλνληαη ζε έθζεζε απηνςίαο.
8.13 Η ΟΣΓ (φξγαλα ηεο εηαηξείαο, επηηξνπέο θαη κέιε απηψλ, ζηειέρε ηεο εηαηξείαο) δελ
επηηξέπεηαη λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ακνηβή απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο.
8.14 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηεπθξηλίζεηο κφλν
επί ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ζπκπιήξσζε απηψλ ή λέσλ
δηθαηνινγεηηθψλ.

Άπθπο 9
Τποβολή ενζηάζευν
9.1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.
Καη’ εμαίξεζε, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα κελ ηεξεζεί, εθφζνλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε δειψζνπλ ππεχζπλα ζηελ ΟΣΓ φηη δελ πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ
έλζηαζε.
9.2. Οη ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ εμεηάδνληαη απφ επηηξνπή ελζηάζεσλ, πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER. Η ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ησλ
δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ηεο
επηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Η ελ ιφγσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην
νπνίν πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ
ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ.
9.3 Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηελ επηηξνπή, ε ΔΓΠ LEADER
απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ LEADER απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ε ζρεηηθή ηεο
απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά.
9.4 Η ΟΣΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER,
θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο δξάζεο ζηελ
νπνία εληάζζεηαη ε πξφηαζε. Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ
ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ,
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ θαη ηνηρνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηεο.
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Άπθπο 10
Ένηαξη έπγος ζηον Άξονα 4 ηος ΠΑΑ – Τπογπαθή ζωμβαζηρ με ηην Ο.Σ.Γ.
10.1 Η έληαμε ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ επαξθνχλ νη
δηαζέζηκεο πηζηψζεηο αλά δξάζε θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά ηεο νξηζηηθήο βαζκνινγίαο ηνπο.
10.2. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο έληαμε έξγσλ, ε ΟΣΓ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη
Σερληθά Γειηία Έξγσλ ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο
λα ελζσκαησζεί ιίζηα δηθαηνχρσλ ζε Απφθαζε Έληαμεο/ Υξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Άμνλα 4 ηνπ
ΠΑΑ.
10.3 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο Έληαμεο / Υξεκαηνδφηεζεο, ε ΟΣΓ θαιεί
ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο απνζηέιινληάο
ηνπο ζρεηηθφ ζρέδην. ε θάζε πεξίπησζε ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο Έληαμεο / Υξεκαηνδφηεζεο θαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο
ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην έξγν απεληάζζεηαη.
Άπθπο 11
Όποι και πποχποθέζειρ ςλοποίηζηρ έπγυν
11.1 Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθάλεηα
θαη κε ηνπο επλντθφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο θαη δηέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ην είδνο ηνπ έξγνπ
θαη ηε θχζε ηνπ δηθαηνχρνπ λνκνζεζία, ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑΑ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ
πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ΟΣΓ θαη
κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρσλ.
11.2 Η ΟΣΓ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» δελ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην
κέηξν 41 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
11.3 Σα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ε ΟΣΓ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ
δελ απνδέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην δηθαηνχρν ηελ αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο
έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην κέηξν 41.
11.4 ην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 νη κέηνρνη ηεο ΟΣΓ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» έρνπλ δπλαηφηεηα
έληαμεο έξγσλ, ε δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ηεο
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ κέηξνπ 41.
11.5

ην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε έξγσλ κε

δηθαηνχρνπο ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ θαη άιινπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε
δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 25% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο (κέηξν 41). Ωζηφζν, ε δεκφζηα δαπάλε έξγσλ κε
δηθαηνχρνπο ΟΣΑ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ κέηξνπ 41.
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11.6 Η εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο
έγθξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ην κέηξν 41 εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρσλ δαπαλψλ
ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ ΟΣΓ. (ηελ
πεξίπησζε απηή, είηε πξφθεηηαη γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, είηε γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ,
ν ππνςήθηνο επελδπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ΟΣΓ πξνθεηκέλνπ απηή
λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο). Γηα ηo ππνκέηξo L123α, κπνξνχλ λα
γίλνπλ απνδεθηέο ακνηβέο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.
11.7 Σα έξγα ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ
ΟΣΓ κειέηε, φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ θαη
ηεξψληαο φιεο ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάζζνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ
πινπνίεζε, ππάξμεη αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, λα εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ ΟΣΓ ε ζρεηηθή
ηξνπνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο, ην ραξαθηήξα, ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ
ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο
ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ ΟΣΓ, ε ηειεπηαία απνζηέιιεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε κειέηε ζηελ ΔΤΔ
ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, εθφζνλ ην θξίλεη
ζθφπηκν, εληφο 20 εκεξψλ. Μείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ (εκβαδά, φγθνη, δπλακηθφηεηεο) επηθέξεη αλαινγηθή κείσζε ησλ πνζψλ ελίζρπζεο. Ο
πεξηνξηζκφο ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδα αλψηεξα
απφ ηα πξνβιεπφκελα.
11.8. Σα εληζρπφκελα έξγα πξέπεη:
i) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ –
Γηαθνξνπνίεζε λα κελ ππνζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1
ηνπ Καλ (ΔΚ) 1698/2005,
ii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα ΜΜΔ λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Καλ(ΔΚ)
800/2008,
iii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα παξεκβάζεηο εθηφο ΜΜΔ θαη γηα παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ L123α λα δηαηεξεζνχλ
ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ
ζεκείσλ (i), (ii) θαη (iii) αλσηέξσ, ην ζρεηηθφ αίηεκα, κε εμαίξεζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
κειέηεο ηεο παξαγξάθνπ 11.7 αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη πξνο εμέηαζε ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ –
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Γηαθνξνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε ην νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνλνκηθφ φθεινο
πξνζπνξίδεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην
πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ άιια
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δε
δηθαηνινγείηαη ε εθκίζζσζε παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ.
iv) λα κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί παξάηππα απφ δπν δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή θνηλνηηθέο
πεγέο.
ηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη νιηθή ή κεξηθή επηζηξνθή ηεο
θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
11.9. ηελ πεξίπησζε ΜΜΔ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ ηνπ λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΣΓ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα δηαηεξήζεη γηα δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη αλαινγηθή επηζηξνθή ηεο
επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
11.10 Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεξνχληαη ηα
πξνβιεπφκελα ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) σο πξνο ηελ πξνέγθξηζε
δεκνπξάηεζεο, πξνέγθξηζε ζχκβαζεο θαη πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο – ΑΠΔ.
11.11 Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έγθξηζήο
ηνπ θαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΓΔ ηνπ
ΠΑΑ. Αληίζηνηρα, δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έληαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
10 ηεο παξνχζαο.
11.12 Γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000€ ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα. ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο 500.000€ ηνπνζεηνχληαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Δπεμεγεκαηηθέο
πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΣΓ. Σν θφζηνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ
πιαηζίσλ θαη ησλ επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ είλαη επηιέμηκν, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηνλ
ππνβιεζέληα Φάθειν Τπνςεθηφηεηαο.
11.13 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πιήξε θάθειν ηνπ έξγνπ ζηνλ νπνίν λα
πεξηέρνληαη:
• ε αίηεζε ελίζρπζεο, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο, ε απφθαζε έγθξηζεο ηεο ΟΣΓ, ε ζχκβαζε
κε ηελ ΟΣΓ,
• νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο,
• νη βεβαηψζεηο θαη άδεηεο λνκηκφηεηαο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο,
• ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ,
• νη επηκεηξήζεηο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ (ή ηερληθή ππεξεζία), θαζψο θαη
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο άπισλ ελεξγεηψλ,
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• ηα πξσηφηππα εμνθιεζέληα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία θέξνπλ
ππνρξεσηηθά ηελ εηδηθή ζθξαγίδα ηεο ΟΣΓ,
• ηα Αηηήκαηα Πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηα Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ηεο ΟΣΓ
(πξνθαηαβνιψλ θαη δαπαλψλ),
• ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (αζεψξεην
ηηκνιφγην),
• νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
11.14 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε χπαξμε θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξσκψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ έιεγρν
πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα
ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία. Σα
παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηε
δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε
ηειηθή πιεξσκή ηνπ ΠΑΑ 2007−2013 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ. Δπηπιένλ, ζε
πεξίπησζε παξαηππηψλ ή παξαιείςεσλ, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά πξέπεη λα θπιάζζνληαη
ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ηα πνζά
αλαθηψληαη πιήξσο απφ ην δηθαηνχρν θαη πηζηψλνληαη ζην ΔΓΣΑΑ ή θαηά ην νπνίν
θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κε αλάθηεζεο βάζεη ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) 1290/2005.
11.15 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Κ.Β..
θαη Δ.Γ.Λ. ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε κνξθή αλάινγε κε ηελ θαηά
πεξίπησζε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Αλ, δειαδή, ππνρξενχληαη ζηε ηήξεζε βηβιίσλ
Γ’ θαηεγνξίαο, ππνρξεσηηθά ηεξνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ
ηνπο ζρεδίνπ θαζψο θαη ηηο επηρνξεγήζεηο κε ηδηαίηεξε ινγηζηηθή κεξίδα ζηα βηβιία ηνπο, κε
ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο απνηππψζεηο ησλ ζηνηρείσλ εθ ησλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ. ε
θάζε

άιιε

πεξίπησζε

απνηππψλνπλ

θαηαρσξψληαο

ηα

ζηνηρεία

ησλ

εγγξάθσλ

παξαζηαηηθψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηνπλ επρεξψο θαη δηαθξηηά νη δαπάλεο θαη νη
αληίζηνηρεο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην.
Δζθαικέλα ή θαη πιαζηά ινγηζηηθά ζηνηρεία ή ε απνπζία ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζπληζηνχλ,
θαηά πεξίπησζε, ζεκαληηθέο παξαηππίεο θαη επηθέξνπλ ελδερνκέλσο δεκνζηνλνκηθέο
δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
11.16 Σν αθίλεην ζην νπνίν πινπνηείηαη ε πξφηαζε ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ Ο.Σ.Γ. λα είλαη ειεχζεξν βαξψλ (πξνζεκείσζε
ππνζήθεο ή ππνζήθε) θαη λα κελ εθθξεκνχλ δηεθδηθήζεηο ηξίησλ επ΄απηνχ (πηζηνπνηεηηθφ
βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ αληίζηνηρα). Καη’ εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθπβεχεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο είλαη δπλαηή ε χπαξμε
εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ:
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ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ,
πξνθεηκέλνπ ν δηθαηνχρνο λα θαιχςεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο κε δαλεηζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
εκπξάγκαησλ βαξψλ ζε άιιν αθίλεηφ ηνπ,



ε επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ή ήπηεο ελέξγεηεο πνπ
δελ ζπλδένληαη κφληκα θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην,



ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ
ρνξεγήζεθε κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή.

Δπηπιένλ, γηα ηηο Αγξνηηθέο πλ/θέο Οξγαλψζεηο (Α..Ο.) είλαη δπλαηή ε χπαξμε
εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί:


ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο σο άλσ θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξφηαζεο,



ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ
ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε,



ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξφηαζε.
Άπθπο 12
Καηαβολή ενίζσςζηρ ζηο δικαιοωσο

12.1 Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ κέηξνπ 41 είλαη θαηαξρήλ
αξκνδηφηεηα ηεο ΟΣΓ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», ε νπνία πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα
θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε φια ηα επίπεδα.
12.2 Η ΟΣΓ δηελεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζε φια ηα αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ κέηξνπ 41 ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 θαη 33.1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1975/2006. Ο
δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ε ΟΣΓ πεξηιακβάλεη ηελ επαιήζεπζε ηεο παξάδνζεο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο αιεζνχο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην αίηεκα πιεξσκήο, ηελ επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο
ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε. Γηα
ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο ΟΣΓ ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ
LEADER επηηξνπή κε ηελ νλνκαζία: «Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER».
Αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ζην πιαίζην απηφ είλαη θπξίσο:


δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα
πξσηφηππα παξαζηαηηθά, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο,
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ε επηηφπηα επίζθεςε ζην ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε θάζε αίηεκα πιεξσκήο
δαπαλψλ, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο,
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ,



ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ ησλ δηθαηνχρσλ,



ε ζχληαμε ησλ Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιψλ θαη Γαπαλψλ, ζηα νπνία
απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ,



ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ησλ Γειηίσλ
Παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ.

12.3

Η Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3)

ζηειέρε ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ, παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ γηα πηζηνπνίεζε έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ην έλα
κέινο ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθφηεηα κεραληθνχ ΠΔ/ΣΔ. Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί
λα απνηειείηαη θαη απφ πξφζσπα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΣΓ απφ θνξείο, φπσο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκνζίνπ, επηκειεηήξηα θ.ιπ., ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο δελ επαξθεί.
12.4 Η θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΣΓ ηεο
«ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηε θχζε
ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Σα ζηάδηα θαη ν
ηξφπνο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ. Η θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη
εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο θαη
εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΟΣΓ. Καη’
εμαίξεζε, ε σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ απνηειεί αληηθείκελν δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ
ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.14 θαησηέξσ.
12.5

Οη δηθαηνχρνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ έλα (1) έσο πέληε (5) αηηήκαηα πιεξσκήο

δαπαλψλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. πγθεθξηκέλα γηα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 150.000,00 € ππνβάιινληαη έσο ηξεηο (3) πιεξσκέο, ελψ γηα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 150.000,00 € ππνβάιινληαη έσο θαη πέληε (5) πιεξσκέο. Σν
ηειεπηαίν αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ αθνξά δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηεο
αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαη ε έγθξηζε πιεξσκήο ηνπ ηζνδπλακεί κε απνπιεξσκή θαη
παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
12.6 Γηα ηα έξγα ησλ ππνκέηξσλ L123, L311, L312, L313 (γηα ηηο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δε ζα ππεξβαίλεη:
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Σν 50% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο γηα έξγα γηα ηα νπνία ε απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ
– Γηαθνξνπνίεζε εθδφζεθε ην 2010, κε ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο απφ ην δηθαηνχρν
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 110% ηεο πξνθαηαβνιήο,



Σν 20% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο γηα έξγα γηα ηα νπνία ε απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ
– Γηαθνξνπνίεζε εθδφζεθε ηα επφκελα έηε, κε ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο απφ ην
δηθαηνχρν εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 110% ηεο πξνθαηαβνιήο.

Σν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 12.5 αλσηέξσ. Σν αίηεκα πιεξσκήο
πξνθαηαβνιήο ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο
δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (φπσο άδεηα δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο
θ.ιπ.).
Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη επηζηξέθεηαη κεηά
ηελ έγθξηζε θαη εηζαγσγή ζην ΟΠΑΑ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ
Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην νπνίν ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ πνπ
έρεη εηζαρζεί ζην ΟΠΑΑ αλέξρεηαη ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο
πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν, θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Διέγρνπ Δπνπηείαο ηνπ
θαθέινπ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 12.7 θαησηέξσ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί πηζηνπνίεζε γηα
πνζφ Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαηαπίπηεη ε
εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ αηηήκαηνο
πξνθαηαβνιήο θαη ζπληάζζεη Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο.
12.7 Ο δηθαηνχρνο, ην αξγφηεξν εληφο δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο
ηνπ κε ηελ ΟΣΓ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΟΣΓ αίηεκα πιεξσκήο γηα επηιέμηκεο
δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γηα ηα έξγα ζηα νπνία ε ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ζρεηηθφ αίηεκα πιεξσκήο ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ην αλσηέξσ δηάζηεκα
ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη
αλαδφρνπ.
ε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ
αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην πνιχ γηα έμη (6) κήλεο, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ –
Γηαθνξνπνίεζε. Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ επηθέξεη απηφκαηα ηελ
απέληαμε ηνπ έξγνπ. Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε ελίζρπζεο κφλν
ζηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία απέληαμεο.
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12.8 Σν πξψην αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο
απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά
πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (φπσο
άδεηα δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο θ.ιπ.), εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ
ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηπρφλ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο. Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ην πξψην αίηεκα πιεξσκήο, εθηφο ησλ αλσηέξσ,
ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ
ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Κάζε αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, πιελ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη θαη΄
ειάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά:


επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ινγαξηαζκφ ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ
ή ηελ ηερληθή ππεξεζία, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο άπισλ ελεξγεηψλ,



εμνθιεζέληα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ ζε πξσηφηππν,



αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζηηθνχ βηβιίνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηεο
επηρνξήγεζεο, πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί, θαζψο θαη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ.

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε θαηάζηαζε επηζπλαπηφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
Με ην ηειεπηαίν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ
ππνβάιινληαη, εθηφο ησλ άιισλ, νη απαηηνχκελεο, θαηά πεξίπησζε, άδεηεο ησλ αξκφδησλ
αξρψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο.
12.9 Σν αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, ε νπνία πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 12.2 αλσηέξσ. Σν πξαθηηθφ απηφ ιακβάλεη αχμνληα αξηζκφ θαη εκεξνκελία
έθδνζεο θαη ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο ΟΣΓ ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.».
Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER ζθξαγίδεη φια ηα ειεγρζέληα θαη
παξαδεθηά

πξσηφηππα

έγγξαθα

δηθαηνινγεηηθά

κε

ηελ

έλδεημε:

«ειέγρζεθε

θαη

επηρνξεγήζεθε απφ ηελ ΟΣΓ LEADER «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ..» θαη ππφ ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα
είηε αλαπαξάγεη ζε θσηνηππίεο φια ηα παξαπάλσ πξσηφηππα θαη θξνληίδεη γηα ηελ
επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν «σο αθξηβή αληίγξαθα εθ ηνπ
πξσηνηχπνπ», είηε αλαπαξάγεη ζε θσηνηππίεο ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλα πξσηφηππα. Σα
πξσηφηππα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηζηξέθνληαη ζην δηθαηνχρν, ελψ ζηα αξρεία ηεο ΟΣΓ
ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ αληίγξαθα/θσηνηππίεο.
ην πξαθηηθφ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζα πξέπεη
εθηφο ησλ άιισλ λα δηαπηζηψλεηαη φηη ην έξγν είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απνδίδεη ην
πξνγξακκαηηζκέλν απνηέιεζκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγήζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 11.9 αλσηέξσ.
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12.10 Η πιεξσκή δαπαλψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην πνζνζηφ
ελίζρπζεο. Σν ππνβιεζέλ αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ εμεηάδεηαη θαη
θαζνξίδνληαη ηα πνζά πνπ είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Δθφζνλ, κεηαμχ ηνπ πνζνχ
δεκφζηαο δαπάλεο (x) πνπ αηηείηαη ν δηθαηνχρνο θαη ηνπ πνζνχ δεκφζηαο δαπάλεο (y) πνπ
θξίλεηαη επηιέμηκν λα ηνπ θαηαβιεζεί θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ππάξρεη
δηαθνξά άλσ ηνπ 3% ηνπ (y), ηφηε εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ (y). Σν πνζφ ηεο κείσζεο
ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ αηηνχκελνπ θαη επηιέμηκνπ πνζνχ δεκφζηαο δαπάλεο (x – y) θαη
ηειηθά θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν πνζφ (z) = y – (x−y).
Η παξαπάλσ κείσζε δελ εθαξκφδεηαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη δελ
επζχλεηαη γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ. Δπηπιένλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί, θαηά
ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο δαπαλψλ, φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή
ζηνηρεία, ην έξγν απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ. Αλ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά,
απηά αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ
δαπαλψλ. Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνρή ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ
ίδηνπ κέηξνπ γηα ην ηξέρνλ θαη ην επφκελν έηνο ηνπ ΔΓΣΑΑ (Άξζξν 31, παξ. 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ)
1975/2006).
ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί πξνθαηαβνιή, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο αθαηξείηαη απφ
ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε.
12.11 Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο ή Γαπαλψλ, ε
ΟΣΓ ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» θαηαβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο παξαθξάηεζε ή
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε ζην δηθαηνχρν. Η ηξάπεδα
ζπλεξγαζίαο πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ
δηαηεξεί ε ΟΣΓ γηα ηα κέηξα 41 θαη 421, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή ηεο ΟΣΓ. Ο ινγαξηαζκφο
ηνπ δηθαηνχρνπ δειψλεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ ΟΣΓ.
12.12

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κεηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο

επηρνξήγεζεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη αζεψξεην ηηκνιφγην είζπξαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πνζνχ θαη λα ην δηαβηβάζεη άκεζα ζηελ ΟΣΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 3 ηνπ ΠΓ
186/1992 – ΚΒ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ΟΣΑ αθνινπζνχληαη νη
πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ ΟΣΓ
θαηαηίζεληαη φια ηα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ ΟΣΑ.
12.13 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αδεηψλ, εγθξίζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε
λνκηκφηεηα πινπνίεζεο, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο ε θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο
ελίζρπζεο ζην δηθαηνχρν.
12.14 Γηα ην κέηξν 41 ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ
έιεγρν επί ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρεη
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πξαγκαηνπνηήζεη ε ΟΣΓ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ην νπνίν
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 33 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1975/2006 θαη ζα νξηζηεί κε ππνπξγηθή απφθαζε.
Άπθπο 13
Έλεγσοι
13.1 Γηα φια ηα κέηξα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηελεξγεί
δεηγκαηνιεπηηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο ΟΣΓ θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 27 θαη 28 ηνπ (ΔΚ) 1975/2006 θαη ην ΓΔ ηνπ ΠΑΑ.
Οη έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Οη ειεγρφκελεο δαπάλεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 4% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ δειψζεθε ζηελ Δπηηξνπή αλά έηνο θαη ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ δειψζεθε γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν
πξνγξακκαηηζκνχ.
13.2 Οη επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε νξζή
πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε ηήξεζε θάζε
αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ. Δηδηθφηεξα ην
πεξηερφκελν ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 28 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1975/2006. Οη
επηηφπηνη έιεγρνη θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ
δηθαηνχρνπ πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςεο.
13.3 Πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνχληαη δεφλησο απφ ηηο
εζληθέο αξρέο, νη επηηφπηνη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή, ζε
πεξίπησζε άπιεο ελέξγεηαο, ζηνλ αξκφδην γηα ηελ ελέξγεηα.
13.4 Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πξαγκαηνπνηεί εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε έξγα θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΣΓ θαη αληίζηνηρνπ δηθαηνχρνπ. Οη έιεγρνη
απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ (ΔΚ) 1975/2006 θαη ην ΓΔ ηνπ
ΠΑΑ. Κάζε εκεξνινγηαθφ έηνο πξαγκαηνπνηνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη πνπ θαιχπηνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, πνπ είραλ ηειηθή πιεξσκή ην
ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο. Οη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη ζηεξίδνληαη ζε αλάιπζε ησλ
θηλδχλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ έξγσλ, ππνκέηξσλ ή κέηξσλ. Οη
ειεγθηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο δελ πξέπεη λα έρνπλ εκπιαθεί
ζε ειέγρνπο πξηλ απφ ηηο πιεξσκέο γηα ην ίδην έξγν.
13.5 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε
ζπκπιεξσκαηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη.
13.6 Δθηφο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, δηελεξγνχληαη ζηηο ΟΣΓ θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ
έιεγρνη απφ ηελ ΔΤΓ ηνπ ΠΑΑ, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) θαη απφ ηα
εληεηαικέλα θνηλνηηθά φξγαλα.
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13.7 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ νξγάλσλ
δηαπηζησζεί αρξεψζηεηε ή παξάλνκε θαηαβνιή πνζψλ εληζρχζεσλ, ηα πνζά απηά ζα
αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ελεκεξψλνληαη θαηά
πεξίπησζε ν ΟΠΔΚΔΠΔ, ε ΔΤΓ ηνπ ΠΑΑ θαη ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε.
Άπθπο 14
Δνημέπυζη δικαιοωσυν ζσεηικά με ηη δημοζιοποίηζη δεδομένυν ηοςρ
14.1 Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ησλ
δηθαηνχρσλ φισλ ησλ κέηξσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44α ηνπ
Καλ. 1290/2005 θαη ηνλ Καλ. 259/2008. Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ειέγρνπ θαη
δηεξεχλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Κνηλνηήησλ.
Άπθπο 15
Ππψζβαζη ζε έγγπαθα - Πποχποθέζειρ
15.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο (ππνςήθηνο ή δηθαηνχρνο) κπνξεί, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή
ηνπ πξνο ηελ ΟΣΓ ηεο «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» λα ιακβάλεη γλψζε ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεξνχληαη
ζην αξρείν ηεο ΟΣΓ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ίδην ή ηνπο ινηπνχο ζπλππνςήθηνπο /
ζπλδηθαηνχρνπο (έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ίδηνη ζηελ ΟΣΓ ή έγγξαθα ηεο ΟΣΓ πξνο
απηνχο).
15.2 πγθεθξηκέλα ε ΟΣΓ νθείιεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα, εθφζνλ:
α) ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηελ πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο ηξίηνπο ηνπο νπνίνπο αθνξά,
β) έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβεη γλψζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ,
γ) ην έγγξαθν δελ αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίησλ,
δ) δελ παξαβιάπηεηαη απφξξεην, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ηδίσο απφ
απηέο ηνπ Ν.2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα (π.ρ. θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, πγεία, πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο θ.ιπ.),
ε) δελ παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (π.ρ. ζε κειέηεο
θ.ιπ.)
15.3 Η θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ, είηε κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο αλαπαξαγσγήο
θαη απνζηνιήο ησλ νπνίσλ βαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν.
15.4

Η πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ απφ ηελ ΟΣΓ ή ηελ

αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο γξαπηήο αίηεζεο.
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ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ αίηεζε θαηαηέζεθε γηα ηελ παξνρή εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ ν
αηηψλ λα αζθήζεη ζηε ζπλέρεηα πξνβιεπφκελε έλζηαζε, ε ηπρφλ πξνζεζκία άζθεζεο απηήο
αξρίδεη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απάληεζε ηεο ΟΣΓ.
Άπθπο 16
Γιεκπεπαίυζη καηαγγελιϊν – αναθοπϊν
16.1

ε

πεξίπησζε

ππνβνιήο

θαηαγγειίαο,

αλαθνξάο,

αίηεζεο

νπνηνπδήπνηε

ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ή/θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
ελδηαθέξνληνο, ε ηειεπηαία απεπζχλεη ζηελ Οκάδα εξψηεκα – αίηεκα γηα ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ επί απηψλ.
16.2. Η ΟΣΓ νθείιεη λα απαληά ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πιήξσο, κε απνζηνιή
φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ηεο ζρεηηθήο θαηαγγειίαο - αλαθνξάο
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ σο άλσ εξσηήκαηνο ηεο
ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. Η σο άλσ απάληεζε ηεο ΟΣΓ δελ πξέπεη λα απνηειεί απιή
δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, αιιά πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο απφςεηο ηεο πιήξσο θαη επαξθψο
αηηηνινγεκέλεο επί φισλ ησλ ηζρπξηζκψλ – αηηηάζεσλ ηεο θαηαγγειίαο - αλαθνξάο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
16.3 Με ην σο άλσ εξψηεκα - αίηεκα ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ ΟΣΓ,
αλαζηέιιεηαη

ππνρξεσηηθά

θάζε

εθθξεκήο

δηαδηθαζία

(αμηνιφγεζεο,

δηαγσληζκνχ,

ππνγξαθήο ζχκβαζεο, πιεξσκήο θ.ι.π.) πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΟΣΓ ή απφ ηελ ΔΤΔ
ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο
δηελεξγνχληαη θαη νινθιεξψλνληαη κεηά ην πφξηζκα ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θαη ηε
ζρεηηθή απάληεζε ζηνλ πνιίηε θη εθφζνλ δελ πξνθχςνπλ νπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ηεο ΟΣΓ
θαη ε θαηαγγειία δελ θξηζεί βάζηκε ή εθφζνλ, κεηά ηε δηαπίζησζε πιεκκειεηψλ, ε ΟΣΓ
ζπκκνξθσζεί. Καη’ εμαίξεζε ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε κπνξεί, ζε εηδηθά αηηηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο, λα απνθαζίζεη ηε κε αλαζηνιή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ πεξίπησζε
απηή ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 16.2 γηα ηελ απάληεζε ηεο ΟΣΓ είλαη δέθα (10) εκέξεο.
16.4

Καηφπηλ ηεο απάληεζεο ηεο ΟΣΓ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ

ζηνηρείσλ, ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, αθνχ ηα εμεηάζεη, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πφξηζκα ζε
ζρέζε κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ θαηαγγειία – αλαθνξά θαη ην θνηλνπνηεί ζηνλ θαηαγγέιινληα
θαη ζηελ ΟΣΓ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο πξνθχςνπλ πιεκκέιεηεο
ηεο ΟΣΓ, απηή ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ κε
ηαπηφρξνλε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηεο ΟΣΓ, ε ζρεηηθή θαηαγγειία - αλαθνξά ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ειέγρνπ
απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8.6, 12.14 θαη 13, κε φιεο ηηο
λφκηκεο ζπλέπεηεο.
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Άπθπο 17
Δπιβολή κςπϊζευν ζηην ΟΣΓ καηά ηην εθαπμογή ηος ηοπικοω ππογπάμμαηορ
17.1 Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ρξνληθψλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 8.9, 10.3, 12.4, 15.4 θαη 16.2, 16.3, 16.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο εθαηφ (100) ΔΤΡΩ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο.
ηελ πεξίπησζε νπζησδψλ πιεκκειεηψλ πνπ ζεξαπεχνληαη κφλν κε επαλάιεςε ηεο
δηαδηθαζίαο θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα / ζπλππαηηηφηεηα ηεο ΟΣΓ, αλαθνξηθά κε
ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο (φπσο κε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ θαη ππνδεηγκάησλ ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ –
Γηαθνξνπνίεζε, κε νξζή δεκνζίεπζε, δεκνζίεπζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΔΤΔ
ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ζχλζεζε επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο θαη ελζηάζεσλ πνπ δελ πιεξνί
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη, κε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ην
δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή ελδηαθέξνληνο
απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ ππνςήθηνπο), επηβάιιεηαη
πξφζηηκν χςνπο 1% επί ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ πνζνχ θαη κέρξη € 10.000.
ηελ πεξίπησζε επηβνιήο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζε βάξνο δηθαηνχρνπ ηνπ κέηξνπ 41
σο απνηέιεζκα ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 13.1 ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηελ
ΟΣΓ χςνπο 10% επί ηνπ πνζνχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο. Η θχξσζε απηή δελ
εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Τπεξεζία πξνβιήκαηα θαη
παξαηππίεο, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ ΟΣΓ χζηεξα απφ δηθφ ηεο έιεγρν θαη αθνξνχλ
απνδεδεηγκέλα ελέξγεηεο ηνπ δηθαηνχρνπ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, ε ΟΣΓ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
ζρεηηθνχ ειέγρνπ ηεο.
ε πεξίπησζε ιήςεο απφ ηελ ΟΣΓ (φξγαλα ηεο εηαηξείαο ή/θαη Δπηηξνπέο ή/θαη κέιε απηψλ
ή/θαη ζηειέρε ηεο εηαηξείαο) νπνηαζδήπνηε θχζεο αληαιιάγκαηνο (ακνηβήο θ.ι.π.) απφ
ππνςήθηνπο ή ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο ή γηα
ηελ θαηαβνιή ελίζρπζεο ζε απηνχο, θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, ηα
πξφζηηκα επηβάιινληαη ζσξεπηηθά ζηελ ΟΣΓ γηα θάζε κία απφ απηέο.
17.2 Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαη’ ειάρηζηνλ αλέξρνληαη ζε
έλα έηνο, επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ην πνζφ δεκφζηαο δαπάλεο
ηνπ κέηξνπ 431 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δχλαηαη λα κεησζεί ζηελ πεξίπησζε
δηαπίζησζεο αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ θαη ζηελ
απνξξφθεζε ησλ πηζηψζεσλ θαη κε ζπκκφξθσζεο ηεο ΟΣΓ ζε ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πνπ

ΕΕ.ΓΔ.Γ.1.01

27

δηαηππψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ
ΟΣΓ.
Δγκπίνεηαι με ηην με απ. 1 / 6-8-2010 απψθαζη ηος Δπιπέδος Λήτηρ Αποθάζευν ηηρ
Ομάδαρ (ΔΓΠ).

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ
I. ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ
II. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
III. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ (ΔΛΑΥΗΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ)
IV. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ)
V. ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

VI.

Ζ με απ.

401/2010 Κοινή

Απψθαζη ηυν Τποςπγϊν Οικονομίαρ,

Ανηαγυνιζηικψηηηαρ & Ναςηιλίαρ και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν (ΦΔΚ
355/Β/30.3.2010), η με απ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απψθαζη ηυν Τποςπγϊν
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν και Σοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ (νςν Πολιηιζμοω
& Σοςπιζμοω) και η με απ. 3427/722/9-6-2010 ηποποποίηζή ηηρ και η με απ.
1577/22-7-2010 Απψθαζη ηος Τποςπγοω Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν
(ΦΔΚ 1133/Β/23-7-2010).
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