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LEADER

Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές
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Άπθπο 1
Γενικά ζηοισεία ηοπικού ππογπάμμαηορ πποζέγγιζηρ LEADER
1.1 ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013» (ΠΑΑ) εγθξίζεθε, κε ηηο αξηζ. 5807/29-6-2009 θαη
5954/2-7-2009 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ε εθαξκνγή ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο, κε Φνξέα Τινπνίεζεο (Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο) ηελ Δηαηξεία καο κε ηελ
επσλπκία: «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ», (εθεμήο
απνθαινχκελε ΟΣΓ).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ππεγξάθε ε απφ 16-6-2010 χκβαζε κεηαμχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ &
Τπνδνκψλ θαη ηεο ΟΣΓ.
1.2 Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΣΓ είλαη νη αθφινπζνη:
Κεληξηθφο ζηφρνο
«Η δηαηήξεζε δωληαλώλ θαη βηώζηκωλ αγξνηηθώλ θνηλωληώλ κε αληαγωληζηηθή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, θνηλωληθή ζπλνρή, πνηόηεηα δωήο θαη αεηθόξν ρξήζε θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξωλ»
ηξαηεγηθνί ζηφρνη
- Ζ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο.
- Ζ ελζάξξπλζε θαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ππαίζξνπ θαη ε αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.
- Ζ παξνρή ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ
ζηελ χπαηζξν θαη ε παξνρή εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ ζην λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ.
- Ζ ελζάξξπλζε θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκπξάμεσλ ζε κείδνλεο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
- Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε δηαηήξεζε θαη
αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
1.3 Σν ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο ΟΣΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα θαη ππνκέηξα:
ΚΧΓΙΚΟ
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

421: Γηαηνπηθή θαη
δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

421α

Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία

421β

Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

431: Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο,
απφθηεζε δεμηνηήησλ,
εκςχρσζε

431α

Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ

431β

Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε

ΜΔΣΡΟ

41. ηξαηεγηθέο ηνπηθήο
αλάπηπμεο:
411. Αληαγσληζηηθφηεηα
413.Πνηφηεηα δσήο/
Γηαθνξνπνίεζε
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1.4 Πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα αθφινπζα Σνπηθά
Γηακεξίζκαηα:
ΓΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΣΟΠΙΚΑ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ

Βξνπρά
Δινχληαο
Έμσ Λαθσλίσλ
Έμσ Πνηάκσλ
Εελίσλ
Καινχ Υσξηνχ
Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ

Κξηηζάο
Κξνχζηα
Ληκλψλ
Λνχκα
Μέζα Λαθσλίσλ
Πξίλαο
θηληά
Αγίνπ Ησάλλε

Γήκνο Ηεξάπεηξαο

Καβνπζίνπ
Κάησ ρσξηνχ
Παρεηάο Άκκνπ
Νεάπνιεο
Αγίνπ Αλησλίνπ
Βνπιηζκέλεο
Βξπζψλ

Γήκνο Νεάπνιεο

Καξπδίνπ
Καζηειίνπ Φνπξλήο
Λαηζίδαο
Νηθεζηαλνχ
Φνπξλήο
Υνπκεξηάθνπ

Γήκνο εηείαο
Κνηλφηεηα Βξαραζίνπ

εηείαο (κφλν ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο)
Βξαραζίνπ
Μηιάηνπ

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξφγξακκα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε
ρσξνζέηεζε επηκέξνπο δξάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 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 5.100.000
Δπξψ απφ ηα νπνία ηα 4.080.000 Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ
ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηα 1.020.000 Δπξψ ηελ Δζληθή
πκκεηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).
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Άπθπο 2
Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ
2.1 Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
(ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 41:
«ηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο», ζηα παξαθάησ ππνκέηξα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
Τπνκέηξν 123: «Αχμεζε αμίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ»
 Γξάζε L123α: «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ»
Τπνκέηξν L311: «Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο»
 Γξάζε L311-1: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο»
 Γξάζε L311-2: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 Γξάζε L311-3: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ»
 Γξάζε L311-5: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ»
 Γξάζε L311-7: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε»
Τπνκέηξν L312: «ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ»
 Γξάζε L312-1: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ»
 Γξάζε L312-3: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε»
 Γξάζε L312-5: «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο»
Τπνκέηξν L313: «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»
 Γξάζε L313-2: «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ.
 Γξάζε L313-4: «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»
 Γξάζε L313-5: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο»
 Γξάζε L313-6: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»
 Γξάζε L313-8: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) »
Τπνκέηξν L321: «Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ»
 Γξάζε L321-3: «Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο
ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ»
Τπνκέηξν L322: «Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ»
 Γξάζε L322-1: «Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ»
 Γξάζε L322-2: «Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε»
Τπνκέηξν L323: «Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο»
 Γξάζε L323-1: «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο»
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 Γξάζε L323-2α: «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο,
γεθχξηα)»
 Γξάζε L323-4: «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή/αγξνηηθή/πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
2.2 Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο ησλ δξάζεσλ
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξνχζα πξφζθιεζε είλαη ελδεηθηηθά σο εμήο:

Τπομέηπο

123: «Αχμεζε αμίαο
γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ
πξντφλησλ»
L311: «Γηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο»

L312: «ηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ»

L313: «Δλζάξξπλζε
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ»

Δνδεικηικό
ςνολικό
κόζηορ

Δνδεικηική
Γημόζια
Γαπάνη
(Κοινοηική
& Δθνική
ζςμμεηοσή)

1.000.000

500.000

L311-1: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»

400.000

200.000

L311-2: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»

200.000

100.000

L311-3: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ»

400.000

200.000

L311-5: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο
εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ
κνλάδσλ»

200.000

100.000

L311-7: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηελ α΄ κεηαπνίεζε»

200.000

100.000

L312-1: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
βηνηερληθψλ κνλάδσλ»

500.000

250.000

L312-3: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά
ηελ α΄ κεηαπνίεζε»

400.000

200.000

L312-5: «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο»

100.000

50.000

L313-2: «ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ.

150.000

150.000

L313-4: «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ»

100.000

70.000

L313-5: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»

1.400.000

700.000

L313-6: «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο»

500.000

250.000

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

400.000

200.000

Γπάζη

L123α: «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ»
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Τπομέηπο

Γπάζη

Δνδεικηικό
ςνολικό
κόζηορ

Δνδεικηική
Γημόζια
Γαπάνη
(Κοινοηική
& Δθνική
ζςμμεηοσή)

L321: «Βαζηθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ
νηθνλνκία θαη ηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ»

L321-3: «Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη
εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο
θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα
κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ,
κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ»

140.000

105.000

L322: «Αλαθαίληζε θαη
αλάπηπμε ρσξηψλ»

L322-1: «Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ»

300.000

300.000

L322-2: «Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή
ρξήζε»

200.000

200.000

L323-1: «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε - ζήκαλζε
κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα
κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο,
δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο»

250.000

250.000

L323-2α: «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο,
γεθχξηα)»

100.000

100.000

L323-4: «Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή /
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

100.000

100.000

7.040.000

4.125.000

L323: «Γηαηήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο
αγξνηηθήο
θιεξνλνκηάο»

ΤΝΟΛΟ

Σν αλψηαην επηιέμηκν θφζηνο αλά δξάζε θαζψο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζην Παξάξηεκα 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.
2.3 Ζ 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:
Ι. ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο, ηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ δξάζεσλ, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
ΙΙ. ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο (ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ην ππφδεηγκα
αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
λα ππνβάιινπλ.
III. θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα) θαη δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπο, ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,
IV. θξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) θαη δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπο, ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή,
V. πίλαθαο ηηκψλ κνλάδαο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,
ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ - ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ

-6-

VI. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
VIα) ε κε αξ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010) «Πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
Άμνλα 4 «Πξνζέγγηζε LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο 2007-2013
(ΠΑΑ)»,
VIβ) ε κε αξ. 2974/710/8-4-2009 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) (ΦΔΚ 670/Β/10-4-2009)
«Πξνζδηνξηζκόο ηωλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ θαη θαηεγνξηώλ ηωλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάηωλ θαη
ινηπώλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ» θαη ε κε αξ. 3427/722/9-6-2010 ηξνπνπνίεζε ηεο
(ΦΔΚ 894/Β/22-6-2010), ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD),
VIΙ. ην εγθεθξηκέλν, απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηνπηθφ πξφγξακκα
πξνζέγγηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD).
Άπθπο 3
Γιάπκεια εθαπμογήρ ηοπικού ππογπάμμαηορ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.
Άπθπο 4
Δνημέπυζη ςποτήθιυν δικαιούσυν και παπαλαβή ππόζκληζηρ
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ, Γ/λζε:
Αξγπξνπνχινπ 3, Αγηνο Νηθφιανο, ηει. 28410 91110 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ
παξαιαβή ηεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο.
Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ: www.anlas.gr.
Πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζην ηνπηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα:
 ηελ εθεκεξίδα «ΑΝΑΣΟΛΖ» (δεκνζίεπζε ζηηο 29/9/2010 θαη 30/9/2010).
 ηελ εθεκεξίδα «ΝΔΑ ΚΡΖΣΖ» (δεκνζίεπζε ζηηο 29/9/2010 θαη 30/9/2010).
 ηελ εθεκεξίδα «ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ - 21νο ΑΗΩΝ» (δεκνζίεπζε ζηηο 30/9/2010).
Άπθπο 5
Γιεςκπινήζειρ ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ - Πληποθοπίερ
5.1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ΟΣΓ, απνθιεηζηηθά εγγξάθσο.
5.2 πκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ
εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία 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 ΟΣΓ 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.
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Άπθπο 6
Υπόνορ και Σόπορ ςποβολήρ πποηάζευν
6.1 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε Γεςηέπα 20 Γεκεμβπίος και ώπα
15:30.
6.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο ΟΣΓ: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ
(Αξγπξνπνχινπ 3 - 721 00 Αγηνο Νηθφιανο) είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή
επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ πξόζθιεζε εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο ηνπ
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΤΔ Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΤΑ».
6.3 Ηζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ ΟΣΓ 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 ΟΣΓ 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 ΟΣΓ 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,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 355/Β/30.3.2010).
6.6. Ζ 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
Πεπιεσόμενο πποηάζευν
7.1 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλν ζθξαγηζκέλν «θάθειν
ππνςεθηφηεηαο», ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο, ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή-αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 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 αληίγξαθα (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πξσηφηππν) θαη
επηπιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd). ε πεξίπησζε αληίζεζεο ππεξηζρχεη ην έληππν πξσηφηππν.
7.3 Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηελ ΟΣΓ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
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Άπθπο 8
Αξιολόγηζη πποηάζευν
8.1 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER.
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά
απφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 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 Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 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.
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 Παξαξηήκαηα III θαη 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
Παξαξηήκαηα III θαη 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 Ζ 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 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. Ζ απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER
θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 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 5 αλσηέξσ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο 90 εκέξεο.
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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
πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο 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 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.
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 Ζ 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 Ζ 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 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ νξίδεηαη ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 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. Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ
δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.
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Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
πξφηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Ζ 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 Ζ 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. Ζ 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.
Άπθπο 10
Ένηαξη έπγος ζηον Άξονα 4 ηος ΠΑΑ - Τπογπαθή ζύμβαζηρ με ηην ΟΣΓ
10.1 Ζ 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.
10.4 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηιεμηκφηεηαο 2.5, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 θαη 3.13.
Γηα ην ιφγν απηφ, ππνβάιινληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, ηα
νπνία πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πεξί κε πηψρεπζεο, ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, σο αθνινχζσο:
α) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ζε
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,
β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν
δηθαηνχρνο δελ έρεη ιπζεί, δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη επί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ιχζεο
θαη εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην
κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ
ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο.
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10.5 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά θαη
αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.
10.6 Σν αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ ΟΣΓ 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 είλαη δπλαηή ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ:
 ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ, πξνθεηκέλνπ ν
δηθαηνχρνο λα θαιχςεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κε δαλεηζκφ,
 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.) θαη ηηο πλεηαηξηζηηθέο Δηαηξείεο 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 11
Όποι και πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ έπγυν
11.1 Ζ 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 ηνπ ππνγξάθνληαη
κεηαμχ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ΟΣΓ θαη κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρσλ.
11.2 Ζ ΟΣΓ δελ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην κέηξνπ 41 ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
11.3 Σα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ε ΟΣΓ (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία) 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 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.
11.6 Ζ 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.
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Γηα ηα ππνκέηξα L123α, L321, L322, L323, θαζψο θαη γηα ηηο παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα
ηνπ ππνκέηξνπ L313 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 123α 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
7 αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη πξνο εμέηαζε ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ 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 10.2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο
παξνχζαο.
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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.
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,
 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 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη
θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ καδί κε ην παξαζηαηηθφ αγνξάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθή βεβαίσζε
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνµεζεπηή φπνπ λα αλαγξάθεηαη ξεηά ν ζρεηηθφο αξηζκφο
παξαζηαηηθνχ, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο, ή ηα ζηνηρεία
απηά λα αλαγξάθνληαη ζην παξαζηαηηθφ.
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11.17 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ην αίηεκα πιεξσκήο
εθηφο ησλ άιισλ θαη ην απαηηνχµελν πξνηηµνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά
εµβάζµαηα, δειαδή:
 Δληνιή έθδνζεο εληάιµαηνο/γξαµµαηίνπ είζπξαμεο, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο
θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ παξαζηαηηθνχ
 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ παξαζηαηηθνχ.
11.18 Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε δαπάλε εθπφλεζεο
ηεο ζρεηηθήο κειέηεο κπνξεί λα είλαη επηιέμηκε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα απηά θαη εθφζνλ εθαξκνζηνχλ νη
λφκηκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν.3316/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
11.19 Γξάζε L313-4 "Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ":
Σν πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ δε δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. Γηα ην ιφγν απηφ
ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ.
11.20 Ωο πξνο ηα κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ, αληηπιεκκπξηθά,
αλαζρεηηθά θξάγκαηα, ζπξνθξάγκαηα, ηακηεπηήξεο άξδεπζεο) πνπ εληάζζνληαη ζηε δξάζε L3211, θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ΣΟΔΒ) δηαθνξεηηθά αλ
είλαη ζε δψλε επζχλεο ηνπ ΣΟΔΒ ζα είλαη ν ΣΟΔΒ.
ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο ή Κνηλφηεηα θαη κε ην δεδνκέλν φηη
πηζαλφλ λα κελ έρεη ζπληάμεη Καλνληζκφ Άξδεπζεο, ηφηε ζα αλαθέξεη ζην Σερληθφ Γειηίν θαη ζηε
ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ φηη "δεζκεύεηαη λα εθπνλήζεη Καλνληζκό Άξδεπζεο θαη λα
ηεξήζεη ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο".
11.21 Τπνκέηξν L322 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ": Ζ κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκνχ ή ην ζρέδην αλαβάζκηζεο απηνχ, ε
νπνία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ππνκέηξνπ ζα πξέπεη
θαη' ειάρηζην λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο.
Άπθπο 12
Καηαβολή ενίζσςζηρ ζηο δικαιούσο
12.1 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ κέηξνπ 41 είλαη θαηαξρήλ αξκνδηφηεηα ηεο
ΟΣΓ, ε νπνία πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε φια
ηα επίπεδα.
12.2 Ζ 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, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER επηηξνπή κε
ηελ νλνκαζία: «Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER». Αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ζην
πιαίζην απηφ είλαη θπξίσο:
 ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα
πξσηφηππα παξαζηαηηθά, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο,
 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,
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 ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ησλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο
ησλ έξγσλ.
12.3 Ζ 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 Ζ θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΣΓ 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.
Ζ 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 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.
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:
 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 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).
Ζ 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 7 θαησηέξσ ή ζε πεξίπησζε πνπ
δελ πξαγκαηνπνηεζεί πηζηνπνίεζε γηα πνζφ Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο
πξνθαηαβνιήο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.
Ζ Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο θαη
ζπληάζζεη Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο.
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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.
Ζ 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.
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.
Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER ζθξαγίδεη φια ηα ειεγρζέληα θαη
παξαδεθηά πξσηφηππα εγγξάθσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ έλδεημε: «ειέγρζεθε θαη επηρνξεγήζεθε
απφ ηελ ΟΣΓ LEADER ………………….» 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 ηνπ Άξζξνπ 11 αλσηέξσ.
12.10 Ζ 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.
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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).
Ζ 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
θαηαβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο παξαθξάηεζε ή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηελ αλαινγνχζα
δεκφζηα δαπάλε ζην δηθαηνχρν.
Ζ 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 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.
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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 Ζ 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.
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 δικαιούσυν ζσεηικά με ηη δημοζιοποίηζη δεδομένυν ηοςρ
Ζ 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
Ππόζβαζη ζε έγγπαθα - Πποϋποθέζειρ
15.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο (ππνςήθηνο ή δηθαηνχρνο) κπνξεί, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ
πξνο ηελ ΟΣΓ, 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,
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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 Ζ 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 Ζ 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.
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 καηαγγελιών – αναθοπών
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 Ζ 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.
Ζ 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.ιπ.) 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 (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 18.6, 20.14 θαη 24,
κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.
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Άπθπο 17
Δπιβολή κςπώζευν ζηην ΟΣΓ καηά ηην εθαπμογή ηος ηοπικού 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 ζην άξζξν 17
παξ.3, ζην άξζξν 18, παξ. 13 θαη 16, ζην άξζξν 20 παξ. 4, ζην άξζξν 21 παξ. 3, ζην άξζξν
23 παξ. 4 θαη ζην άξζξν 25 παξ. 2, 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο, 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 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν
ζηελ ΟΣΓ χςνπο 10% επί ηνπ πνζνχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο.
Ζ 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.ιπ.) 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 ηνπ άξζξνπ 14
ηεο κε αξ. 401/2010 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 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 δηαηππψζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ ΟΣΓ.
Δγκπίνεηαι με ηην με απ. 02/10-9-2010 απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Ππογπάμμαηορ
LEADER (ΔΓΠ LEADER) ηηρ ΟΣΓ: Αναπηςξιακή Λαζιθίος Α.Α.Δ. ΟΣΑ.
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VI. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
VIα) Ζ κε αξ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010) «Πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
Άμνλα 4 «Πξνζέγγηζε LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο 2007-2013
(ΠΑΑ)»,
VIβ) Ζ κε αξ. 2974/710/8-4-2009 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) (ΦΔΚ 670/Β/10-4-2009)
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ινηπώλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ» θαη ε κε αξ. 3427/722/9-6-2010 ηξνπνπνίεζε ηεο
(ΦΔΚ 894/Β/22-6-2010).
VII. ΣΟ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΣΓ
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