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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1Η ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΥ ΧΕΔΙΟΤ «ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ, Ο ΜΤΘΟ ΕΜΠΝΕΕΙ ΣΗ ΖΩΗ»,  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 *ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER] ΣΟΤ ΠΑΑ 2007-2013 

Η εταιρία μασ ενθμερϊνει κάκε ενδιαφερόμενο ότι ανακοινϊκθκαν τα  αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ των προτάςεων που κατατζκθκαν ςτθν 1θ προκιρυξθ του τοπικοφ ςχεδίου 

"Ψθλορείτθσ, Ο Μφκοσ Εμπνζει τθ Ζωι" ςτισ 1 Νοεμβρίου 2010, ζπειτα από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του δειγματολθπτικοφ ελζγχου που πραγματοποίθςε  το 

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (ΤΠΑΑΣ). 

Σα αποτελζςματα είναι ιδθ αναρτθμζνα ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ, ςτθν ιςτοςελίδασ τθσ, 

www.akomm.gr, κακϊσ και ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ. 

υγκεκριμζνα ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (άρκρο 18, παρ.7 τθσ ΚΤΑ 401/10-3-

2010) θ εταιρία ζςτειλε δείγμα των φακζλων υποψθφιότθτασ που κατατζκθκαν κακϊσ και 

τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ςτισ 17-2-2011. 

Η Επιτροπι Διαχείριςθσ του Προγράμματοσ LEADER (ΕΔΠ LEADER) επικφρωςε και 

τροποποίθςε όπου ιταν απαραίτθτο, τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τισ 

παρατθριςεισ του ΤΠΑΑΣ ωσ όφειλε, ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ, τθν Δευτζρα 1θ Αυγοφςτου. 

Σα αποτελζςματα αφοροφν τα υποψιφια επενδυτικά ςχζδια τα οποία δεν πλθροφςαν τα 

κριτιρια επιλεξιμότθτασ και τα επενδυτικά ςχζδια τα οποία πλθροφςαν τα κριτιρια 

επιλεξιμότθτασ και βακμολογικθκαν. 

υγκεκριμζνα από τα 94 επενδυτικά ςχζδια και προτάςεισ φορζων που υποβλικθκαν, 

απορρίφκθκαν 27 επειδι δεν πλθροφςαν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ προκιρυξθσ. 

Οι υπόλοιπεσ 67 προτάςεισ που βακμολογικθκαν ζχουν ςυνολικό εγκεκριμζνο 

προχπολογιςμό 11.056.575,08 €  που αντιςτοιχεί ςε 6.352.895,20 € Δθμόςιασ Δαπάνθσ.  

http://www.akomm.gr/
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Σα επενδυτικά ςχζδια που κα χρθματοδοτθκοφν άμεςα είναι εκείνα που οι 

προχπολογιςμοί τουσ δεν ξεπερνοφν ακροιςτικά το ποςό τθσ δράςθσ ςτθν οποία 

υποβλικθκαν.  

υγκεκριμζνα ςε πρϊτθ φάςθ κα χρθματοδοτθκοφν 39 επενδυτικά ςχζδια ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 5.287.464,83 € που αντιςτοιχεί ςε 2.846.728,72 € Δθμόςιασ Δαπάνθσ. 

Οι υπόλοιπεσ 28 προτάςεισ με ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 5.769.110,25 € που 

αντιςτοιχεί ςε 3.506.166,48 € Δθμόςιασ Δαπάνθσ,  χαρακτθρίηονται ωσ επιλαχοφςεσ και 

είναι πολφ πικανι θ χρθματοδότθςθ των περιςςοτζρων από αυτζσ, ζπειτα από 

τροποποίθςθ του χρθματοδοτικοφ ςχεδίου με μεταφορζσ ποςϊν από μια δράςθ ςε δράςθ.  

ε όλουσ τουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ και φορείσ κα αποςταλεί ςχετικι ςυςτθμζνθ 

επιςτολι. τθν ςυνζχεια εκείνοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ μζςα ςε διάςτθμα 

15 θμερϊν από τθν θμζρα τθσ παραλαβισ τθσ. 

Η οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων από τθν ΕΔΠ LEADER κα πραγματοποιθκεί ζπειτα 

από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των ενςτάςεων. τθν ςυνζχεια κα είναι δυνατι και θ 

υπογραφι των ςυμβάςεων με τουσ επενδυτζσ και τουσ φορείσ. 

Σο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ευχαριςτεί όλουσ εκείνουσ που 

ςυνζβαλαν ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ και ιδιαίτερα τουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ για 

τθν εμπιςτοςφνθ με τθν οποία εξακολουκοφν να το περιβάλλουν. 

 


