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Άρκρο 1 : 

Γενικά ςτοιχεία τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER 

1.1 Στο πλαίςιο του Άξονα 4: «Εφαρμογι προςζγγιςθσ LEADER» του Ρρογράμματοσ 

«Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-2013» (ΡΑΑ) εγκρίκθκε, με τισ αρικ. 5807/29-6-2009 

περί «Ζγκριςθ τοπικϊν προγραμμάτων προςζγγιςθσ LEADER κατόπιν ανοικτοφ διαγωνιςμοφ 

ςτο πλαίςιο του άξονα 4 του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007-2013 και 

κατανομι πιςτϊςεων δθμόςιασ δαπάνθσ» και 5954/2-7-2009 «Τροποποίθςθ τθσ με αρικμό 

5807/29-6-2009 απόφαςθσ με κζμα «Ζγκριςθ τοπικϊν προγραμμάτων προςζγγιςθσ LEADER 

κατόπιν ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο του άξονα 4 του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007-2013 και κατανομι πιςτϊςεων δθμόςιασ δαπάνθσ» αποφάςεισ 

του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, θ εφαρμογι τοπικοφ προγράμματοσ, με 

Φορζα Υλοποίθςθσ (Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ) τθν Εταιρεία μασ με τθν επωνυμία: «ΑΚΟΜΜ - 

ΨΘΛΟΕΙΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε  Ο.Τ.Α.», (εφεξισ αποκαλοφμενθ Ο.Τ.Δ.).  

Για τθν εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ υπεγράφθ θ από 28 Μαΐου 2010 ςφμβαςθ 

μεταξφ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων – Διοικθτικόσ Τομζασ Κοινοτικϊν 

Ρόρων & Υποδομϊν και τθσ Ο.Τ.Δ. 

1.2  Βαςικοί ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ τθσ Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουκοι : 

Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ τθσ Ο.Τ.Δ. είναι «H Συγκρότθςθ ενόσ 

διακριτοφ εναλλακτικοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν επωνυμία «ΨΘΛΟΕΙΤΘΣ ΚΘΤΘ» 

ενϊ οι βαςικοί του ςτόχοι είναι οι ακόλουκοι: 

1.  Ανάδειξθ και προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  

Θ προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, αποτελεί ςτόχο με βαρφνουςα 

ςθμαςία για το τοπικό ςχζδιο αφοφ ουςιαςτικά εμπεριζχει το ςφνολο ςχεδόν των 

παραμζτρων του «τοπικοφ κεφαλαίου» τθσ περιοχισ. 

2. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ αντιμετωπίηουν ζλλειμμα ςε ότι αφορά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

τόςο από πλευράσ δθμόςιου όςο και ιδιωτικοφ τομζα. Αποτζλεςμα αυτοφ του ελλείμματοσ 

πολλζσ φορζσ είναι θ μετακίνθςθ πολλϊν κατοίκων προσ τα κοντινότερα αςτικά κζντρα. Θ 

Ο.Τ.Δ. κζλοντασ να ςτθρίξει το δθμογραφικό δυναμιςμό τθσ περιοχισ τα τελευταία χρόνια 

μζςω του ςυγκεκριμζνου ςτόχου επιχειρεί τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθ 

ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν.  

3. Διαφοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν 
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Μζςω του ςτόχου γίνεται προςπάκεια άμβλυνςθσ των ςυνεπειϊν του ανταγωνιςμοφ με τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και υπθρεςιϊν, με τθν δθμιουργία νζων προϊόντων 

ςε αντικατάςταςθ άλλων παραδοςιακϊν που εγκαταλείπονται (π.χ. κα υλοποιθκοφν δράςεισ 

που κα λειτουργιςουν ωσ διζξοδο για τουσ αμπελουργοφσ τθσ ποικιλίασ «ςουλτανίνασ» ), και 

με τθν ανάδειξθ τθσ ιδιαιτερότθτα τουσ (λόγω τθσ πρϊτθσ φλθσ, του τρόπου παραγωγισ, του 

πολιτιςμοφ εν τζλει που περιζχουν). Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κα ςυνεχιςκεί και θ 

προςπάκεια που ξεκίνθςε με τθν LEADER+, για τθν επζκταςθ και βελτίωςθ των δικτφων και 

των τοπικϊν ςυμφϊνων ποιότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό θ Ο.Τ.Δ. κα ςυμμετάςχει ςε Διατοπικι 

Συνεργαςία για τθν πιςτοποίθςθ των τοπικϊν ςθμάτων ποιότθτασ.  

4. Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

Ο δθμογραφικόσ δυναμιςμόσ τθσ περιοχισ, το δυναμικό ευρφτερο επιχειρθματικό 

περιβάλλον, θ φπαρξθ ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν από πλευράσ δθμοςίων 

επενδφςεων και θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για εναλλακτικό τουριςτικό προϊόν, δθμιουργοφν τισ 

καλφτερεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ.  

5. Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςφζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ  

Τα διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα όπωσ θ υποαπαςχόλθςθ, θ ζλλειψθ 

βαςικϊν υποδομϊν, θ εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, ο μεγάλοσ αρικμόσ 

αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για ςυμπλιρωςθ 

του ειςοδιματοσ των αγροτϊν, των γυναικϊν και των νζων τθσ περιοχισ μζςω παράλλθλων 

δραςτθριοτιτων. 

1.3 Το τοπικό πρόγραμμα τθσ Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα και Υπομζτρα: 

ΜΕΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΡΟΜΕΤΟΥ ΥΡΟΜΕΤΟ 

41. Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ: 
411. Ανταγωνιςτικότθτα 
413.Ροιότθτα ηωισ/ Διαφοροποίθςθ 

 

L123 
Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν 
προϊόντων 

L311 Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

L312 
Στιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων 

L313 Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

L321 
Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό 
πλθκυςμό 

L322 Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν 

L323 Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ 

421: Διατοπικι και διακρατικι ςυνεργαςία 
421α Διατοπικι ςυνεργαςία 

421β Διακρατικι ςυνεργαςία 

431: Δαπάνεσ λειτουργίασ, απόκτθςθ 
δεξιοτιτων, εμψφχωςθ 

431α Δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ Ο.Τ.Δ. 

431β Απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμψφχωςθ 
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1.4 Ρεριοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ αποτελοφν τα ακόλουκα Τοπικά 

Διαμερίςματα:  

ΝΟΜΟΣ / 
ΔΘΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ / 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 
ΕΚΤΑΣΘ (km2) 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ 
Ρεριοχζσ 

Άξονα 3 του  
ΡΑΑ 

ΕΞΑΙΕΣΘ ΤΘΣ ΜΘ 
ΡΑΑΛΛΘΛΘΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΟΡΑΑΧ 
ΚΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ *τμιμα+ 444 21.611 
   

ΔΘΜΟΣ ΗΑΟΥ 71,803 3.370 
   

 

Δ.Δ. Ηαροφ 29,362 2.219 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Βοριηίων 29,837 623 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Μορονίου 12,604 528 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΚΟΥΣΩΝΑ 65,033 4.059 
   

 

Δ.Δ. Κρουςϊνα 42,594 2.947 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Κορφϊν 8,5 616 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Λουτρακίου 5,339 214 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Σάρχου 8,6 282 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΟΥΒΑ 62,725 2.324 
   

 

Δ.Δ. Γζργερθσ 45,22 1.809 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Νυβρίτου 10,128 255 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Ραναςοφ 7,377 260 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΤΥΛΙΣΟΥ 
 

131,064 3.491 
   

 

Δ.Δ. Τυλίςου 23,543 1.085 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Αθδονοχωρίου 8,7 164 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Αςτυρακίου 17,125 250 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Γωνιϊν 
Μαλεβυηίου 

28,498 526 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Δαμάςτασ 21,673 307 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Καμαρίου 2,55 113 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 



 

 7 

ΝΟΜΟΣ / 
ΔΘΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ / 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 
ΕΚΤΑΣΘ (km2) 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ 
Ρεριοχζσ 

Άξονα 3 του  
ΡΑΑ 

ΕΞΑΙΕΣΘ ΤΘΣ ΜΘ 
ΡΑΑΛΛΘΛΘΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΟΡΑΑΧ 
ΚΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

Δ.Δ. Καμαριϊτου 7,4 78 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Κεραμουτςίου 3,325 340 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Μαράκου 14,375 331 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

Δ.Δ. Μονισ 3,875 297 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ ΟΡΑΑΧ  ΜΑΛΕΒΥΗΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ *Τμιμα+ 113,458 8.367 
   

 

Δ.Δ. Τυμπακίου 27,61 5.312 ΡΕΔΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Βϊρων 10,978 755 ΡΕΔΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Γρθγορίασ 5,902 214 ΟΕΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Καμαρϊν 23,984 437 ΟΕΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Κλιματοσ 12,947 307 ΡΕΔΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Λαγολίου 5,377 102 ΡΕΔΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Μαγαρικαρίου 18,507 511 ΘΜΙΟΕΙΝΘ 
  

Δ.Δ. Φανερωμζνθσ 8,153 729 ΡΕΔΙΝΘ 
  

ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ *τμιμα+ 709,012 24.620 
   

ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 102,632 2.507 
   

 
Δ.Δ. Ανωγείων 102,632 2.507 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 

ΟΡΑΑΧ  
ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΓΕΟΡΟΤΑΜΟΥ 194,59 8.323 
   

 

Δ.Δ. Ρεράματοσ 3,526 1.650 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγγελιανϊν 13,58 691 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγίου 
Μάμαντοσ 

18,842 653 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αλφάσ 8,779 431 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αχλαδζ 8,229 193 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Καλανδαρζ 4,502 29 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Μαργαριτϊν 24,687 715 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Μελιδονίου 37,838 857 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. 
Μελιςςουργακίου 

2,65 44 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 
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ΚΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

Δ.Δ. Ορκζ 7,528 173 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Ρανόρμου 7,553 992 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Ραςαλιτϊν 1,125 46 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. ουμελισ 5,552 427 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Σιςϊν 34,517 560 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Σκεπαςτισ 4,452 242 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Χουμερίου 11,23 620 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 148,187 6676 
   

 

Δ.Δ. Γαράηου 12,95 712 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγιάσ 6,425 308 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγίου Ιωάννου 
Μυλοποτάμου 

4,95 68 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αΐμονα 5,35 355 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αλοίδων 6,35 314 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Απλαδιανϊν 9,775 337 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Βενίου 3,925 350 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Δαμαβόλου 4,05 224 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Δοξαροφ 12,875 298 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Επιςκοπισ 5,625 376 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Θεοδϊρασ 1,725 56 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Καλφβου 13,2 408 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Κρυονερίου 6,025 165 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Λιβαδίων 38,037 1.775 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Χϊνου 6,525 203 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 
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Δ.Δ. Αξοφ 10,4 727 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΚΟΥΘΤΩΝ 125,738 2.703 
   

 

Δ.Δ. Φουρφουρά 17,247 508 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Αγίασ 
Ραραςκευισ 

5,724 88 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Αγίου Ιωάννου 
Αμαρίου 

3,924 109 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Αποδοφλου 18,77 205 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Βιηαρίου 4,549 88 ΡΕΔΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Κουρουτϊν 9,09 124 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Λαμπιωτϊν 2,799 96 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Λοχριάσ 15,755 302 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Νικαφρεωσ 12,303 320 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Ρετροχωρίου 5,074 153 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Ρλατανίων 13,772 206 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Ρλατάνου 16,731 504 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΣΙΒΙΤΟΥ** 119,939 2.833 
   

 

Δ.Δ. Αποςτόλων 10,099 289 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Αμαρίου 5,349 288 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Άνω Μζρουσ 20,719 358 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Βιςταγισ 25,179 262 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Βρυςϊν 8,373 168 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Γερακαρίου 16,695 409 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Ελενϊν 6,673 188 ΘΜΙΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Θρόνου 5,353 128 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 
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Δ.Δ. Καλογζρου 7,353 160 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. Μζρωνα 9,947 374 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

Δ.Δ. 
Μοναςτθρακίου 

4,199 209 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΙΑ 

ΑΜΑΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΗΩΝΙΑΝΩΝ 17,926 1.578 
   

 
Κ.Δ.  Ηωνιανϊν 17,926 1.578 ΟΕΙΝΘ ΝΑΙ 

ΟΡΑΑΧ  
ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙΟΧΘΣ 1.153,095 46.231 
   

 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ εκτόσ των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου Τυμπακίου κα 

υλοποιθκεί παράλλθλα και ο άξονασ 3 του ΡΑΑ (ΟΡΑΑΧ) 

Στο Δθμοτικό Διαμζριςμα Τυμπακίου του Διμου Τυμπακίου, μποροφν να υλοποιθκοφν 

δράςεισ του προγράμματοσ μόνο ςτο εκτόσ ςχεδίου τμιμα του. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιοριςμοί ωσ 

προσ τθ χωροκζτθςθ επιμζρουσ δράςεων, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο 

Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

1.5 Στο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ ζχουν εγκρικεί με τισ αποφάςεισ του ςθμείου 1.1 

ανωτζρω ςυνολικά για όλεσ τισ δράςεισ αυτοφ πιςτϊςεισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ φψουσ ζξι 

εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων (6.750.000 €) Ευρϊ από τα οποία τα πζντε 

εκατομμφρια τετρακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (5.400.000 €) αποτελοφν τθν Κοινοτικι Συμμετοχι 

που καλφπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) και το ζνα 

εκατομμφριο τριακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (1.350.000 €) τθν Εκνικι Συμμετοχι που 

καλφπτεται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). 

 

Άρκρο 2 : 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ 

2.1 Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι 

(υποψιφιοι δικαιοφχοι) να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 41: 

«Στρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ» και για τα ακόλουκα  Υπομζτρα  και δράςεισ  : 

Υπομζτρο L123 : «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων» 

Δράςθ  
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«L123α   «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων» 

Υπομζτρο L311 : «Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ»,  

Δράςεισ :  

«L311-1  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ 

υποδομϊν διανυκτζρευςθσ»,  

«L311-2  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και 

αναψυχισ», 

«L311-3   Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων»,  

«L311-4 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου 

(εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι 

ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ)»,  

«L311-5 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, 

χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν 

μονάδων»,  

«L311-7 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ 

ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ»,  

«L311-8 Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ 

του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ»,   

Υπομζτρο  «L312 Στιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων» 

Δράςεισ   

«L312-1  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων», 

«L312-3 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ 

ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ»,  

«L312-4 Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 

υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ»,  

«L312-5 Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων», 

Υπομζτρο  «L313  Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (Ραρεμβάςεισ δθμόςιου 

χαρακτιρα)» 

Δράςεισ   
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«L313-1  Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ 

πλθροφόρθςθσ (γραφεία – περίπτερα ενθμζρωςθσ και 

πλθροφόρθςθσ)»,  

 «L313-3 Ροδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου»,  

«L313-4 Ρροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των 

περιοχϊν»,  

Υπομζτρο «L313 Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (Ραρεμβάςεισ ανάπτυξθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ)»,  

Δράςεισ  

«L313-5  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ 

υποδομϊν διανυκτζρευςθσ», 

«L313-6  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και 

αναψυχισ»,  

«L313-7 Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ 

και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ»,  

«L313-8  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου 

(εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι 

ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ)»,  

«L313-9  Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 

υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ»,  

Υπομζτρο «L321 Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό»,  

Δράςεισ  

«L321-1 Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα 

διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ)»,  

«L321-2  Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, 

περιβαλλοντικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων 

κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ κζντρα φροντίδασ 

παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κ.λπ.»,  

«L321-3 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και 

διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ – ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων 
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για μικρισ κλίμακασ υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν 

οργάνων, ςτολϊν»,  

Υπομζτρο «L322 Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν»,  

Δράςεισ  

«L322-1  Βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινόχρθςτων χϊρων», 

«L322-2  Αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ»,  

«L322-3  Αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων κτιςμάτων», 

«L323   Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ»,  

«L323-2α Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ 

παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, γεφφρια)»,  

«L323-2β Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία είχαν 

παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο κατά το παρελκόν και ενιςχφονται 

ϊςτε να καταςτοφν επιςκζψιμα και επιδεικτικά (όπωσ μφλοι, 

λιοτρίβια, πατθτιρια)»,  

«L323-3  Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου 

(όπωσ αποκατάςταςθ περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν, 

δενδροφυτεφςεισ με ενδθμικά είδθ)»,  

«L323-4  Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε 

μουςεία-ςυλλογζσ-εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / 

αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά»  

του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER. 

2.2 Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ και οι αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ 

δράςθσ/εων ςτθν/ισ οποία/εσ αναφζρεται θ παροφςα πρόςκλθςθ είναι ενδεικτικά ωσ εξισ: 

 

Υπομζτρο Δράςθ Ενδεικτικό 
Συνολικό κόςτοσ 

Ενδεικτικι 
Δθμόςια Δαπάνθ 

(Κοινοτικι & 
Εκνικι ςυμμετοχι) 

L 123 
L123α «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν 
προϊόντων» 2.038.400,00 1.019.200,00 

L311 

L311-1 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ» 650.000,00 325.000,00 
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Υπομζτρο Δράςθ Ενδεικτικό 
Συνολικό κόςτοσ 

Ενδεικτικι 
Δθμόςια Δαπάνθ 

(Κοινοτικι & 
Εκνικι ςυμμετοχι) 

L311 
L311-2 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ» 360.000,00 180.000,00 

L311 
L311-3 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
επιςκζψιμων αγροκτθμάτων» 600.000,00 300.000,00 

L311 

L311-4 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου 
(εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ 
μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι 
γευςιγνωςίασ) 100.000,00 50.000,00 

L311 

L311-5 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγι 
ειδϊν  παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν 
μονάδων» 80.000,00 40.000,00 

L311 

L311-7 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά 
τθν α’ μεταποίθςθ» 100.000,00 50.000,00 

L311 

L311-8 «Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων (που 
εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, 
γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
τθσ επιχείρθςθσ) 60.000,00 30.000,00 

L312 
L312-1 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και 
εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων» 300.000,00 150.000,00 

L312 

L312-3 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν 
διατροφισ μετά τθν α’ μεταποίθςθ» 800.000,00 400.000,00 

L312 

L312-4 «Βελτίωςθ επιχειριςεων (που 
εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, 
γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
τθσ επιχείρθςθσ 60.000,00 30.000,00 

L312 
L312-5 «Δικτφωςθ ομοειδϊν ι 
ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων» 80.000,00 40.000,00 

L313 

L313-1 «Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν 
κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ  (γραφεία-
περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ) 190.000,00 190.000,00 

L313 
L313-3 «Ροδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ 
αγροτικισ υπαίκρου» 31.000,00 31.000,00 
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Υπομζτρο Δράςθ Ενδεικτικό 
Συνολικό κόςτοσ 

Ενδεικτικι 
Δθμόςια Δαπάνθ 

(Κοινοτικι & 
Εκνικι ςυμμετοχι) 

L313 
L313-4 «Ρροβολι και προϊκθςθ των 
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν» 110.000,00 77.000,00 

L313 

L313-5 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ» 1.200.000,00 600.000,00 

L313 
L313-6 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ» 200.000,00 100.000,00 

L313 

L313-7 «Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων 
οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ 
αγροτικοφ τουριςμοφ» 50.000,00 25.000,00 

L313 

L313-8 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί 
επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου  
(εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ 
μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν , χϊροι 
γευςιγνωςίασ) 120.000,00 60.000,00 

L313 

L313-9 «Βελτίωςθ επιχειριςεων (που 
εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ  (όπωσ 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, 
γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
τθσ επιχείρθςθσ 60.000,00 30.000,00 

L321 

L321-1 « Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ  
(μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα , ζργα διαχείριςθσ 
υδατικϊν πόρων, μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ 
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ) 91.250,00 91.250,00 

L321 

L321-2 «Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, 
ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, περιβαλλοντικϊν 
δραςτθριοτιτων , κακϊσ και δραςτθριοτιτων 
κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ 
κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, 
δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κτλ» 120.000,00 120.000,00 

L321 

L321-3 «Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και 
εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ 
τοπικισ κλθρονομιάσ – ςτιριξθ πολιτιςτικϊν 
φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, 
προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων , 
ςτολϊν 180.000,00 135.000,00 

L322 
L322-1 «Βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινόχρθςτων 
χϊρων» 50.000,00 50.000,00 

L322 
L322-2 «Αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι 
χριςθ» 80.000,00 80.000,00 
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Υπομζτρο Δράςθ Ενδεικτικό 
Συνολικό κόςτοσ 

Ενδεικτικι 
Δθμόςια Δαπάνθ 

(Κοινοτικι & 
Εκνικι ςυμμετοχι) 

L322 
L322-3 «Αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων 
κτιςμάτων» 670.000,00 402.000,00 

L323 

L323-2α «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ 
παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, 
γεφφρια» 100.000,00 100.000,00 

L323 

L323-2β «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
αγροτικισ υπαίκρου τα οποία  είχαν 
παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο κατά το 
παρελκόν και ενιςχφονται ϊςτε να καταςτοφν 
επιςκζψιμα και επιδεικτικά (όπωσ μφλοι, 
λιοτρίβια, πατθτιρια) 106.800,00 80.100,00 

L323 

L323-3 «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου (όπωσ 
αποκατάςταςθ περιβαλλοντικά 
υποβακμιςμζνων περιοχϊν, δενδροφυτεφςεισ 
με ενδθμικά είδθ) 70.000,00 70.000,00 

L323 

L323-4 «Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για 
τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία –ςυλλογζσ –
εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ 
λαογραφικι/αγροτικι/πολιτιςτικι κλθρονομιά 104.000,00 104.000,00 

Γενικό Σφνολο  8.761.450,00 4.959.550,00 

 

Το ανϊτατο επιλζξιμο κόςτοσ ανά δράςθ κακϊσ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ αναφζρονται 

αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

Τα ανωτζρω ποςά δφναται να αναμορφϊνονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) κατόπιν 

ζγκριςθσ από τθν Ε.Υ.Ε. ΡΑΑ Διαφοροποίθςθ τροποποιιςεων του τοπικοφ προγράμματοσ με 

μεταφορά πιςτϊςεων μεταξφ των δράςεων και β) κατόπιν κατανομισ πρόςκετων πιςτϊςεων 

ςτο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. 

2.3 Θ ενίςχυςθ χορθγείται ςτον δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ 

υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των επιλζξιμων δαπανϊν του ζργου. 

2.4 Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ αποτελοφν: 

I. ενθμερωτικό υλικό ςχετικά με το περιεχόμενο, τισ περιοχζσ εφαρμογισ, τουσ 

δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ των προκθρυςςόμενων δράςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι 
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II. Υπόδειγμα του φακζλου υποψθφιότθτασ που πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ (υποψιφιουσ δικαιοφχουσ), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Στο 

υπόδειγμα αναφζρονται μεταξφ άλλων τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα οποία 

καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν. 

III. Κριτιρια επιλεξιμότθτασ (ελάχιςτα απαιτοφμενα κριτιρια), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι, 

IV. Κριτιρια επιλογισ (βακμολογοφμενα κριτιρια), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, 

V. Ρίνακασ τιμϊν μονάδασ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι, 

VI. Θ με αρ. 401/2010 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & 

Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) και θ με αρ. 

2974/710/8-4-2009 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και 

Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (νυν Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ) και  θ τροποποίθςθ αυτισ με 

αρικμό 722/3427/9-6-2010, ςε θλεκτρονικι μορφι (CD) 

VII. Το εγκεκριμζνο, από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, τοπικό 

πρόγραμμα προςζγγιςθσ LEADER τθσ Ο.Τ.Δ., ςε θλεκτρονικι μορφι (CD) 

VIIΙ. Ρροδιαγραφζσ για τθν ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καφενείων 

ΙΧ. Ρροδιαγραφζσ για τθν ίδρυςθ πιλοτικϊν χϊρων εςτίαςθσ με τθν επωνυμία 

«Ψθλορείτθ Γεφςεισ» 

Χ. Ρροδιαγραφζσ για τθ μελζτθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΘΕΩΘΣΘΣ ΑΙΣΘΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 

 

Άρκρο 3 :  

Διάρκεια εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν των ζργων του τοπικοφ 

προγράμματοσ είναι θ 31θ Δεκεμβρίου 2015. 

 

Άρκρο 4 : 

Ενθμζρωςθ υποψιφιων δικαιοφχων και παραλαβι πρόςκλθςθσ 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ και τα Ραραρτιματα αυτισ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ Ο.Τ.Δ., 

Διεφκυνςθ: Ανϊγεια εκφμνου Κριτθσ, τθλ. +302834031402, +302834031793 κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι τθσ δεν προβλζπεται κόςτοσ. Επίςθσ, είναι 

διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ.: www.akomm.gr . 

Ρερίλθψθ τθσ πρόςκλθςθσ ζχει ςταλεί προσ δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο και ςυγκεκριμζνα: 

http://www.akomm.gr/
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 Στθν εφθμερίδα Κρθτικι Επικεϊρθςθ ςτισ 20/8/2010 & ςτισ 24/8/2010 

 Στθν εφθμερίδα Ρατρίδα ςτισ 20/8/2010 & ςτισ 24/8/2010 

 Στθν εφθμερίδα εκεμνιϊτικα Νζα ςτισ  20/8/2010 & και ςτθν εφθμερίδα Νζα Κριτθ 

ςτισ 25/8/2010 

 Στθν εφθμερίδα Τόλμθ  ςτισ 20/8/2010 & και ςτθν εφθμερίδα Μεςόγειοσ ςτισ 

26/8/2010 

 

Άρκρο 5 :  

Διευκρινιςεισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ – Ρλθροφορίεσ 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ για το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθν Ο.Τ.Δ., 

αποκλειςτικά εγγράφωσ. 

5.2 Συμπλθρωματικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ κα παρζχονται από τθν Ο.Τ.Δ. το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

τθν εκπνοι τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ και εφόςον ζχουν ηθτθκεί τουλάχιςτον 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία αυτι (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ). 

5.3 Οι ωσ άνω ζγγραφεσ διευκρινίςεισ αναρτϊνται υποχρεωτικά και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ο.Τ.Δ. ςτθν ωσ άνω προκεςμία. 

5.4 Μετά τθν υποβολι των προτάςεων, διευκρινιςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τουσ υποψθφίουσ δικαιοφχουσ δε γίνονται αποδεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 
Άρκρο 6 : 

Χρόνοσ και Τόποσ υποβολισ προτάςεων 

6.1 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων είναι θ 1θ Νοεμβρίου 2010, θμζρα  

Δευτζρα και ϊρα 16:30.  

6.2 Οι προτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ Ο.Τ.Δ.: ΑΝΩΓΕΙΑ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΘΤΘΣ, ΤΚ 

74051 είτε ιδιοχείρωσ, είτε  με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι ταχυμεταφορά, με τθν 

ζνδειξθ «Για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ του τοπικοφ προγράμματοσ τησ Ο.Σ.Δ.  

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ»  

6.3 Ιςχφουςεσ είναι μόνο οι προτάςεισ που κα παραλθφκοφν από τθν Ο.Τ.Δ. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προτάςεων. Σε περίπτωςθ υποβολισ με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με ταχυμεταφορά κα πρζπει ο φάκελοσ τθσ πρόταςθσ να περιζλκει 

ομοίωσ μζχρι τθν προαναφερκείςα θμζρα και ϊρα με αποκλειςτικι ευκφνθ των 
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ενδιαφερομζνων. Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο κάποια πρόταςθ υποβλθκεί ι 

περιζλκει ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.Τ.Δ. μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 

δεν γίνεται δεκτι ωσ ουδζποτε υποβλθκείςα και επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που τθν υπζβαλαν.  

6.4 Σε κάκε υποβαλλόμενθ πρόταςθ δίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου. 

6.5 Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, θ Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί ςε παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ επενδυτικϊν προτάςεων. Για τθν παράταςθ τθρείται ο τρόποσ δθμοςίευςθσ τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 17 τθσ με αρ. 401/2010 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010).  

6.6. Θ Ο.Τ.Δ. απευκφνει εκ νζου πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε περίπτωςθ που 

ζχει διακζςιμεσ πιςτϊςεισ και εφόςον: 

α) δεν ζχει ςυγκεντρϊςει αξιόλογεσ προτάςεισ από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ι 

β) ζχει παρζλκει διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ 

τελευταίασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ/εισ ι 

γ) εκτιμά ότι ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα του ενόσ ζτουσ ζχει μεταβλθκεί το επενδυτικό 

ενδιαφζρον ςτθν περιοχι 

 

Άρκρο 7 :  

Ρεριεχόμενο προτάςεων 

7.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο ςφραγιςμζνο «φάκελο 

υποψθφιότθτασ», ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ II τθσ παροφςασ, ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από επιςτολι-αίτθςθ του 

υποψθφίου ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ II τθσ παροφςασ. 

Ρροτάςεισ, οι οποίεσ δεν ακολουκοφν το υπόδειγμα του φακζλου υποψθφιότθτασ και τθσ 

αίτθςθσ απορρίπτονται κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

7.2 Ο φάκελοσ υποβάλλεται ζντυπα ςε 2 αντίγραφα (ζνα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) 

και επιπλζον ςε θλεκτρονικι μορφι (cd). Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ υπεριςχφει το ζντυπο 

πρωτότυπο. 

7.3 Μετά τθν υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ ςτθν Ο.Τ.Δ. δεν επιτρζπεται θ υποβολι 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι θ τροποποίθςι του περιεχομζνου του. 
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Άρκρο 8 :  

Αξιολόγθςθ προτάςεων 

8.1  Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων γίνεται από επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER.  

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων αποτελείται 

αποκλειςτικά από προςωπικό που απαςχολείται ςτθν Αναπτυξιακι Εταιρεία με οποιαδιποτε 

ςχζςθ εργαςίασ ι ςχετικι ςφμβαςθ ζργου. Κατ’ εξαίρεςθ μπορεί να αποτελείται και από 

πρόςωπα που παραχωροφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. από φορείσ όπωσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του 

Δθμοςίου, επιμελθτιρια κ.λπ., ςε περιπτϊςεισ που το υπάρχον προςωπικό τθσ Αναπτυξιακισ 

Εταιρείασ δεν επαρκεί. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτο είδοσ και τισ 

απαιτιςεισ των προκθρυςςόμενων δράςεων, ενϊ είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ περιςςότερων 

τθσ μιασ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ για διαφορετικζσ δράςεισ. 

8.2 Τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων 

διακρίνονται ςε κριτιρια επιλεξιμότθτασ (ελάχιςτα απαιτοφμενα κριτιρια) και ςε κριτιρια 

επιλογισ (βακμολογοφμενα κριτιρια) ανάλογα με το είδοσ τθσ προκθρυςςόμενθσ δράςθσ. 

Ειδικότερα, τα κριτιρια με τα οποία αξιολογοφνται οι προτάςεισ που υποβάλλονται ςτο 

πλαίςιο του μζτρου 41 του τοπικοφ προγράμματοσ είναι αυτά που εγκρίνονται από τθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ΡΑΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 78(α) του Καν. 1698/2005. 

Τα κριτιρια είναι αυτά που αναφζρονται αναλυτικά ςτα Ραραρτιματα III  και IV τθσ 

παροφςασ. Πςοι υποψιφιοι δεν πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι όςοι δεν 

προςκομίςουν κάποιο ι όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των εν 

λόγω κριτθρίων ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα III και IV αποκλείονται από τθν περαιτζρω 

διαδικαςία 

8.3 Στθν περίπτωςθ που το φυςικό αντικείμενο υποψιφιασ πρόταςθσ περιλαμβάνει 

ενζργειεσ διαφορετικϊν δράςεων (για παράδειγμα υποδομζσ διανυκτζρευςθσ και εςτίαςθσ), 

αυτι αξιολογείται και εντάςςεται ςτθ δράςθ εκείνθ, ςτθν οποία αντιςτοιχεί θ μεγαλφτερθ 

χρθματοδοτικι βαρφτθτα τθσ πρόταςθσ. 

8.4 Για κάκε προκθρυςςόμενθ δράςθ, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ 

προτάςεισ ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, καταγράφει ςε Δελτίο 

Αξιολόγθςθσ το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ με ςχετικι αναλυτικι τεκμθρίωςθ ανά κριτιριο 

και ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο περιλαμβάνεται πίνακασ κατάταξθσ των υποβλθκειςϊν 

προτάςεων, με ςυνθμμζνα τα ςχετικά Δελτία Αξιολόγθςθσ. 
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8.5 Στθ ςυνζχεια, θ ΕΔΡ LEADER αποφαςίηει επί τθσ αξιολόγθςθσ βάςει τθσ ωσ άνω 

γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ που θ ΕΔΡ LEADER αποκλίνει από 

τθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ θ ςχετικι τθσ απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται ειδικά. 

8.6 Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ του ΡΑΑ, 

προκειμζνου αυτι να πραγματοποιιςει δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο (ςτο πλαίςιο του 

ςυςτιματοσ εποπτείασ) επί τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ. 

8.7 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ του ΡΑΑ, τα αποτελζςματά του κοινοποιοφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. θ οποία οφείλει 

να ςυμμορφωκεί, επικυρϊνοντασ ι τροποποιϊντασ ανάλογα τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 

5. 

8.8 Στθ ςυνζχεια θ Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτον κάκε υποψιφιο τθν 

απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER ςυμπεριλαμβανομζνου του πίνακα κατάταξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δράςθσ, κακϊσ και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςισ του. Στθν επιςτολι 

αναφζρεται και θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων. Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER και ο 

πίνακασ κατάταξθσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ., 

τοιχοκολλοφνται ςτθν ζδρα τθσ και δθμοςιεφονται ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ, εφόςον 

υπάρχουν. 

8.9 Το ςυνολικό διάςτθμα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων 

ζωσ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΔΡ LEADER τθσ παραγράφου 5 ανωτζρω 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 90 θμζρεσ. 

8.10 Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ του δυνθτικοφ δικαιοφχου από τθν Ο.Τ.Δ. 

εξετάηεται ο προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα κριτιρια, ενϊ για 

ζργα για τα οποία δεν απαιτείται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία θ εφαρμογι επίςθμων 

αναλυτικϊν τιμολογίων λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

α) Για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, θ Ο.Τ.Δ. καταρτίηει πίνακα τιμϊν μονάδασ ανά είδοσ 

εργαςίασ, ο οποίοσ εγκρίνεται από τθν ΕΔΡ LEADER. Ο πίνακασ αυτόσ περιλαμβάνεται 

ςτο πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ και κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ 

ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. Τυχόν αποκλίςεισ των τιμϊν αυτϊν ςε ζργα του τοπικοφ 

προγράμματοσ μποροφν να δικαιολογθκοφν μόνο ςε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ 

περιπτϊςεισ. 

β) Για όλεσ τισ λοιπζσ ενζργειεσ θ Ο.Τ.Δ. εξετάηει το κόςτοσ με βάςθ τισ ςχετικζσ 

προςφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ, εκτόσ από τισ 

περιπτϊςεισ που τεκμθριϊνεται θ μοναδικότθτα του προϊόντοσ, και διενεργεί ζρευνα 

αγοράσ όπου απαιτείται. 
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γ) Για να γίνουν αποδεκτζσ περιπτϊςεισ ιδιοκαταςκευϊν κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ 

αναγκαιότθτα, το εφλογο κόςτοσ ςε ςχζςθ με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ και τισ 

ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Επιπλζον, κα πρζπει να τθρείται θ νομοκεςία που ςχετίηεται με 

τθν καταςκευι και τθ διάκεςθ ςτθν αγορά μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Σε κάκε περίπτωςθ τυχόν περικοπζσ από τθν Ο.Τ.Δ. επί του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ 

του δυνθτικοφ δικαιοφχου κα πρζπει να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ και να αποτυπϊνονται 

ςτο ςχετικό Δελτίο αξιολόγθςθσ. 

8.11 Ο προχπολογιςμόσ που διαμορφϊνεται μετά τθν ανωτζρω εξζταςθ αποτελεί τον 

εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου, ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ 

Ο.Τ.Δ. και ςτθ ςφμβαςθ τθσ Ο.Τ.Δ. με τον δικαιοφχο. Δεν μπορεί να δικαιολογθκεί 

οποιαδιποτε αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου. Οποιαδιποτε ςχετικι 

αφξθςθ βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το δικαιοφχο. Για τισ περιπτϊςεισ δθμοπράτθςθσ ο 

εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου που αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ και ςτθ 

ςχετικι ςφμβαςθ (εφόςον αυτι ζχει υπογραφεί) τροποποιείται αφοφ αφαιρεκεί το ποςό τθσ 

ζκπτωςθσ. 

8.12  Στθν περίπτωςθ που ςτο πλαίςιο τθσ πρόταςθσ περιλαμβάνονται καταςκευαςτικζσ 

εργαςίεσ θ αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ επιτροπι μπορεί, εφόςον θ Ο.Τ.Δ. το κρίνει ςκόπιμο, 

να πραγματοποιιςει επιτόπια επίςκεψθ ςτον προτεινόμενο χϊρο υλοποίθςθσ του ζργου 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Τα αποτελζςματα τθσ επιτόπιασ 

επίςκεψθσ αποτυπϊνονται ςε ζκκεςθ αυτοψίασ. 

8.13  Θ Ο.Τ.Δ. (όργανα τθσ εταιρείασ, επιτροπζσ και μζλθ αυτϊν, ςτελζχθ τθσ εταιρείασ) 

δεν επιτρζπεται να απαιτιςει οποιαδιποτε αμοιβι από τουσ υποψιφιουσ δικαιοφχουσ για 

τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των προτάςεϊν τουσ. 

8.14  Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ διευκρινίςεισ 

μόνο επί ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και ςε καμία περίπτωςθ ςυμπλιρωςθ αυτϊν ι 

νζων δικαιολογθτικϊν. 

 

Άρκρο 9 :  

Υποβολι ενςτάςεων 

9.1  Θ προκεςμία υποβολισ των ενςτάςεων είναι 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ και δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, θ 

προκεςμία αυτι μπορεί να μθν τθρθκεί, εφόςον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τθ ςυγκεκριμζνθ 

δράςθ δθλϊςουν υπεφκυνα ςτθν Ο.Τ.Δ. ότι δεν προτίκενται να υποβάλουν ζνςταςθ. 
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9.2 Οι ενςτάςεισ των υποψθφίων δικαιοφχων εξετάηονται από επιτροπι ενςτάςεων, που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER.  

Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων είναι αντίςτοιχθ με αυτι τθσ 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων δεν μποροφν να ζχουν 

ςυμμετάςχει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ του ςυγκεκριμζνου δυνθτικοφ δικαιοφχου. 

Θ εν λόγω επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικά θ 

αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ επί όλων των αιτιάςεων των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων. 

9.3  Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων από τθν επιτροπι, θ ΕΔΡ LEADER 

αποφαςίηει επί των ενςτάςεων με βάςθ τθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων. Σε 

περίπτωςθ που θ ΕΔΡ LEADER αποκλίνει από τθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ, θ ςχετικι τθσ 

απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται ειδικά. 

9.4 Θ Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι τθν ωσ άνω απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER, 

κακϊσ και τα πρακτικά τθσ επιτροπισ ενςτάςεων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθσ δράςθσ ςτθν 

οποία εντάςςεται θ πρόταςθ. Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER και ο πίνακασ κατάταξθσ των 

υποβλθκειςϊν προτάςεων, όπωσ διαμορφϊνεται μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων, 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ. και τοιχοκολλοφνται ςτθν ζδρα τθσ. 

 

Άρκρο 10 :  

Ζνταξθ ζργου ςτον Άξονα 4 του ΡΑΑ – Υπογραφι ςφμβαςθσ με τθν Ο.Τ.Δ. 

10.1  Θ ζνταξθ των ζργων πραγματοποιείται για όςεσ εκ των προτάςεων επαρκοφν οι 

διακζςιμεσ πιςτϊςεισ ανά δράςθ κατά τθ φκίνουςα ςειρά τθσ οριςτικισ βακμολογίασ τουσ. 

10.2  Μετά τθν οριςτικοποίθςθ των προσ ζνταξθ ζργων, θ Ο.Τ.Δ. ςυντάςςει και αποςτζλλει 

Τεχνικά Δελτία Ζργων ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ, προκειμζνου μετά τθν 

εξζταςι τουσ να ενςωματωκεί λίςτα δικαιοφχων ςε Απόφαςθ Ζνταξθσ/ Χρθματοδότθςθσ 

ςτον Άξονα 4 του ΡΑΑ. 

10.3 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ Ζνταξθσ / Χρθματοδότθςθσ, θ Ο.Τ.Δ. καλεί 

τουσ δικαιοφχουσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν για υπογραφι ςφμβαςθσ αποςτζλλοντάσ 

τουσ ςχετικό ςχζδιο. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςφμβαςθ υπογράφεται εντόσ 90 θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ Ζνταξθσ / Χρθματοδότθςθσ και εντόσ 5 θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. Σε περίπτωςθ μθ 

τιρθςθσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το ζργο 

απεντάςςεται. 

10.4  Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να εξαςφαλίηεται θ πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλεξιμότθτασ 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 και 
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3.13. Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα 

ανωτζρω, τα οποία πρζπει να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ περί μθ πτϊχευςθσ, λφςθσ και εκκακάριςθσ κα πρζπει να 

αντικαταςτακοφν από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά, ωσ ακολοφκωσ: 

α) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου μινα πριν 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο δικαιοφχοσ δεν τελεί ςε 

πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ και ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

β) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου μινα πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο δικαιοφχοσ δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 

2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ. Διευκρινίηεται ότι επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα 

προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά λφςθσ και εκκακάριςθσ, εκδίδονται από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν. Επί θμεδαπϊν 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιςτοποιθτικό λφςθσ και εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου 

τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

10.5  Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι φορολογικά και 

αςφαλιςτικά ενιμεροσ. 

10.6  Το ακίνθτο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο, κα πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ του δικαιοφχου με τθν Ο.Τ.Δ. να είναι ελεφκερο βαρϊν (προςθμείωςθ 

υποκικθσ ι υποκικθ) και να μθν εκκρεμοφν διεκδικιςεισ τρίτων επϋαυτοφ (πιςτοποιθτικό 

βαρϊν και μθ διεκδικιςεων αντίςτοιχα). Κατ’εξαίρεςθ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ είναι 

δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν: 

• θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου, 

προκειμζνου ο δικαιοφχοσ να καλφψει το προβλεπόμενο ποςοςτό τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ με 

δανειςμό, 

• θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ που 

δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο, 

• θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου που 

χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι. 

Επιπλζον, για τισ Αγροτικζσ Συν/κζσ Οργανϊςεισ (Α.Σ.Ο.) και τισ Συνεταιριςτικζσ Εταιρείεσ 

είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ 

ζχει εγγραφεί: 
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• ςε εξαςφάλιςθ δανείου, που χορθγείται ςτουσ ωσ άνω φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

πρόταςθσ, 

• ςε εξαςφάλιςθ δανείου που χορθγικθκε για τθν αγορά του ακινιτου επί του οποίου 

κα υλοποιθκεί θ επζνδυςθ, 

• ςε εξαςφάλιςθ δανείου που χορθγικθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ςτθν οποία εντάςςεται θ πρόταςθ. 

 

Άρκρο 11 :  

Προι και προχποκζςεισ υλοποίθςθσ ζργων 

11.1.  Θ υλοποίθςθ των ζργων του τοπικοφ προγράμματοσ πραγματοποιείται με διαφάνεια 

και με τουσ ευνοϊκότερουσ δυνατοφσ όρουσ και διζπεται από τθ ςχετικι με το είδοσ του 

ζργου και τθ φφςθ του δικαιοφχου νομοκεςία, τα προβλεπόμενα ςτο ΡΑΑ και το κεςμικό 

πλαίςιο που διζπει τθν εφαρμογι του Άξονα 4, κακϊσ και τισ ειδικότερεσ διατάξεισ των 

ςυμβάςεων που υπογράφονται μεταξφ Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και 

Ο.Τ.Δ. και μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχων. 

11.2 Θ Ο.Τ.Δ. δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοσ ζργου που εντάςςεται ςτο μζτρο 41 του 

τοπικοφ προγράμματοσ. 

11.3 Τα πρόςωπα που απαςχολεί θ Ο.Τ.Δ. (Αναπτυξιακι Εταιρεία) με ςφμβαςθ εργαςίασ ι 

ζργου δεν αποδζχονται άμεςα ι ζμμεςα από το δικαιοφχο τθν ανάκεςθ του ςυνόλου ι 

μζρουσ ζργου που εντάςςεται ςτο μζτρο 41. 

11.4 Στο πλαίςιο του μζτρου 41 οι μζτοχοι τθσ Ο.Τ.Δ. ζχουν δυνατότθτα ζνταξθσ ζργων, θ 

δθμόςια δαπάνθ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του 

μζτρου 41. 

11.5 Στο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ είναι δυνατι θ υλοποίθςθ ζργων με 

δικαιοφχουσ ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν και άλλουσ φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, θ 

δθμόςια δαπάνθ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ (μζτρο 41). Ωςτόςο, θ δθμόςια δαπάνθ ζργων με 

δικαιοφχουσ ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του μζτρου 41. 

11.6 Θ θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν και αντίςτοιχων δαπανϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ 

ζγκριςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ από τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. 

Ειδικότερα, για το μζτρο 41 θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν και αντίςτοιχων δαπανϊν 

κεωρείται θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ του δικαιοφχου ςτθν Ο.Τ.Δ.. Για τα 

υπομζτρα L123α, L321, L322, L323, κακϊσ και για τισ παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα του 
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υπομζτρου L313 μποροφν να γίνουν αποδεκτζσ αμοιβζσ εκπόνθςθσ μελετϊν και ζκδοςθσ 

αδειϊν και πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

11.7 Τα ζργα κα πρζπει να εκτελοφνται χωρίσ παρεκκλίςεισ από τθν εγκεκριμζνθ από τθν 

Ο.Τ.Δ. μελζτθ, όπωσ αυτι περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου και 

τθρϊντασ όλεσ τισ επίςθμεσ προδιαγραφζσ που ςυντάςςουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και 

προβλζπονται από τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν υλοποίθςθ, υπάρξει αναγκαιότθτα τροποποίθςθσ τθσ μελζτθσ 

κα πρζπει, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ, να εγκρικεί προθγουμζνωσ 

από τθν Ο.Τ.Δ. θ ςχετικι τροποποίθςθ με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι δεν επθρεάηει τουσ 

ςτόχουσ, το χαρακτιρα, τθ λειτουργικότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου, κακϊσ και 

τα ςτοιχεία που ελιφκθςαν υπόψθ κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ του. 

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ από τθν Ο.Τ.Δ., θ τελευταία αποςτζλλει τθν 

τροποποιθμζνθ μελζτθ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ του ΡΑΑ, θ οποία μπορεί να 

εκφράςει τισ παρατθριςεισ τθσ, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, εντόσ 20 θμερϊν. 

Μείωςθ των προβλεπόμενων βαςικϊν μεγεκϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου (εμβαδά, όγκοι, 

δυναμικότθτεσ) επιφζρει αναλογικι μείωςθ των ποςϊν ενίςχυςθσ. Ο περιοριςμόσ ιςχφει 

ανεξάρτθτα αν ο προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται ςε επίπεδα ανϊτερα από τα 

προβλεπόμενα. 

11.8 Τα ενιςχυόμενα ζργα πρζπει: 

i) για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ να μθν υποςτοφν ςθμαντικι τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, 

ii) για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν από τθν αποπλθρωμι τουσ, εφόςον πρόκειται 

για ΜΜΕ να διατθρθκοφν ςτθν περιοχι LEADER, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Καν(ΕΚ) 

800/2008, 

iii) για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν αποπλθρωμι τουσ, εφόςον πρόκειται 

για παρεμβάςεισ εκτόσ ΜΜΕ και για παρεμβάςεισ του υπομζτρου 123α να διατθρθκοφν ςτθν 

περιοχι LEADER, ςφμφωνα με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ & Ελζγχου του ΡΑΑ. 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν ενδεχόμενθ τροποποίθςθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο των 

ςθμείων (i), (ii) & (iii) ανωτζρω, το ςχετικό αίτθμα, με εξαίρεςθ τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ 

τθσ παραγράφου 7 ανωτζρω, υποβάλλεται προσ εξζταςθ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  

του ΡΑΑ. Σε κάκε περίπτωςθ το οποιαςδιποτε φφςθσ οικονομικό όφελοσ προςπορίηεται ο 

δικαιοφχοσ από τισ εν λόγω τροποποιιςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό τθσ ίδιασ 

ςυμμετοχισ του. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ζργου που 
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ζχουν επιχορθγθκεί κα πρζπει να αντικακίςτανται άμεςα από άλλα τουλάχιςτον ιςοδφναμου 

αποτελζςματοσ. Επίςθσ, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα δε δικαιολογείται θ εκμίςκωςθ παγίων 

ςτοιχείων του ζργου. 

iv) να μθν ζχουν χρθματοδοτθκεί παράτυπα από δυο διαφορετικζσ εκνικζσ ι κοινοτικζσ 

πθγζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω επιβάλλεται ολικι ι μερικι επιςτροφι τθσ 

καταβλθκείςασ επιχοριγθςθσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

11.9 Στθν περίπτωςθ ΜΜΕ, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 

θμερομθνία αποπλθρωμισ του ζργου του να καλφψει τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ που 

προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ με τθν Ο.Τ.Δ., τισ οποίεσ οφείλει να διατθριςει για διάςτθμα 

τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, επιβάλλεται αναλογικι επιςτροφι τθσ 

επιχοριγθςθσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

11.10 Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων τθροφνται τα 

προβλεπόμενα ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) ωσ προσ τθν προζγκριςθ 

δθμοπράτθςθσ, προζγκριςθ ςφμβαςθσ και προζγκριςθ τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ – ΑΡΕ. 

11.11 Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου δφναται να ανακλθκεί θ απόφαςθ ζγκριςισ 

του και θ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΣΔΕ του 

ΡΑΑ. Αντίςτοιχα, δφναται να ανακλθκεί θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ παραγράφου 15 του άρκρου 

18 τθσ ΚΥΑ 401/10-3-2010. 

11.12 Για επενδφςεισ ςυνολικοφ κόςτουσ μεγαλφτερου των €50.000 ο δικαιοφχοσ τοποκετεί 

επεξθγθματικι πινακίδα. Στουσ τόπουσ εκτζλεςθσ ζργων υποδομισ, το ςυνολικό κόςτοσ των 

οποίων υπερβαίνει τισ €500.000 τοποκετοφνται διαφθμιςτικά πλαίςια. Επεξθγθματικζσ 

πινακίδεσ τοποκετοφνται επίςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ο.Τ.Δ.. 

11.13 Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν πλιρθ φάκελο του ζργου ςτον οποίο να 

περιζχονται: 

• θ αίτθςθ ενίςχυςθσ, ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ, θ απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Ο.Τ.Δ., θ 

ςφμβαςθ με τθν Ο.Τ.Δ., 

• οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, 

• οι βεβαιϊςεισ και άδειεσ νομιμότθτασ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ, 

• τα ζγγραφα που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ και ςφναψθσ ςυμβάςεων, 

• οι επιμετριςεισ από τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου (ι τεχνικι υπθρεςία), 

κακϊσ και αποδεικτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ άυλων ενεργειϊν, 

• τα πρωτότυπα εξοφλθκζντα δικαιολογθτικά ζγγραφα των δαπανϊν, τα οποία φζρουν 

υποχρεωτικά τθν ειδικι ςφραγίδα τθσ Ο.Τ.Δ., 
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• τα Αιτιματα Ρλθρωμισ του δικαιοφχου και τα Ρρακτικά Διοικθτικοφ Ελζγχου τθσ 

Ο.Τ.Δ. (προκαταβολϊν και δαπανϊν), 

• τα παραςτατικά ζγγραφα είςπραξθσ του ποςοφ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ 

(ακεϊρθτο τιμολόγιο), 

• οτιδιποτε άλλο ςχετίηεται με τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

11.14 Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν τα κατάλλθλα παραςτατικά προκειμζνου να 

μπορεί να επαλθκευτεί θ φπαρξθ και θ ακρίβεια των πλθρωμϊν, να αποδζχονται τον ζλεγχο 

προςκομίηοντασ οποιαδιποτε παραςτατικά ηθτθκοφν από τα αρμόδια εντεταλμζνα όργανα 

του Κράτουσ και τθσ Ε.Ε. και να παρζχουν πρόςβαςθ ςτα λογιςτικά τουσ βιβλία. Τα 

παραςτατικά που αφοροφν ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ δαπάνεσ κα πρζπει να φυλάςςονται ςτθ 

διάκεςθ τθσ Ε.Ε. τουλάχιςτον επί 3 ζτθ μετά από το ζτοσ κατά το οποίο πραγματοποιικθκε θ 

τελικι πλθρωμι του ΡΑΑ 2007-2013 από τον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ 

παρατυπιϊν ι παραλείψεων, τα ανωτζρω παραςτατικά πρζπει να φυλάςςονται ςτθ διάκεςθ 

τθσ Ε.Ε. τουλάχιςτον επί 3 ζτθ μετά από το ζτοσ κατά το οποίο τα ποςά ανακτϊνται πλιρωσ 

από το δικαιοφχο και πιςτϊνονται ςτο ΕΓΤΑΑ ι κατά το οποίο κακορίηονται οι οικονομικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ μθ ανάκτθςθσ βάςει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005. 

11.15 Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τον Κ.Β.Σ. 

και Ε.Γ.Λ.Σ ςχετικά με τθν τιρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων ςε μορφι ανάλογθ με τθν κατά 

περίπτωςθ ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. Αν, δθλαδι, υποχρεοφνται ςτθ τιρθςθ βιβλίων 

Γ' κατθγορίασ, υποχρεωτικά τθροφν και παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 

τουσ ςχεδίου κακϊσ και τισ επιχορθγιςεισ με ιδιαίτερθ λογιςτικι μερίδα ςτα βιβλία τουσ, με 

τισ κατάλλθλεσ λογιςτικζσ αποτυπϊςεισ των ςτοιχείων εκ των εγγράφων παραςτατικϊν. Σε 

κάκε άλλθ περίπτωςθ αποτυπϊνουν καταχωρϊντασ τα ςτοιχεία των εγγράφων 

παραςτατικϊν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προκφπτουν ευχερϊσ και διακριτά οι δαπάνεσ και οι 

αντίςτοιχεσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν το επενδυτικό ςχζδιο. 

Εςφαλμζνα ι και πλαςτά λογιςτικά ςτοιχεία ι θ απουςία λογιςτικϊν ςτοιχείων, ςυνιςτοφν, 

κατά περίπτωςθ, ςθμαντικζσ παρατυπίεσ και επιφζρουν ενδεχομζνωσ δθμοςιονομικζσ 

διορκϊςεισ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

11.16 Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ. Για το ςκοπό αυτό μαηί με το παραςτατικό αγοράσ κα 

πρζπει να προςκομιςτεί ςχετικι βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι όπου 

να αναγράφεται ρθτά ο ςχετικόσ αρικμόσ παραςτατικοφ, ο τφποσ του εξοπλιςμοφ και ο 

ςειριακόσ αρικμόσ του μθχανιματοσ, ι τα ςτοιχεία αυτά να αναγράφονται ςτο παραςτατικό. 
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11.17  Σε περιπτϊςεισ προμθκειϊν από το εξωτερικό κα προςκομίηονται κατά το αίτθμα 

πλθρωμισ εκτόσ των άλλων και το απαιτοφμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα 

αντίςτοιχα τραπεηικά εµβάςµατα, δθλαδι: 

• Εντολι ζκδοςθσ εντάλματοσ / γραμματίου είςπραξθσ, όπου να αναγράφεται ο 

δικαιοφχοσ κακϊσ και ο αρικµόσ του εξοφλοφμενου παραςτατικοφ 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιοφχοσ κακϊσ και ο αρικµόσ του εξοφλοφμενου 

παραςτατικοφ. 

11.18 Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων θ δαπάνθ 

εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ μπορεί να είναι επιλζξιμθ μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

Ανακζτουςα Αρχι αδυνατεί να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτα κακικοντα αυτά και 

εφόςον εφαρμοςτοφν οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ του Ν.3316/2005, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

11.19 Δράςθ L313-4 "Ρροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των 

περιοχϊν": Το προϊόν των ςχετικϊν παρεμβάςεων δε δφναται να διατίκεται προσ πϊλθςθ. 

Για το λόγο αυτό ςτο αντίςτοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανζμεται δωρεάν. 

11.20 Ωσ προσ τα μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα (διευκετιςεισ χειμάρρων, αντιπλθμμυρικά, 

αναςχετικά φράγματα, κυροφράγματα, ταμιευτιρεσ άρδευςθσ) που εντάςςονται ςτθ δράςθ 

L321-1, φορζασ λειτουργίασ κα είναι ο Διμοσ (ςε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ΤΟΕΒ) 

διαφορετικά αν είναι ςε ηϊνθ ευκφνθσ του ΤΟΕΒ κα είναι ο ΤΟΕΒ. Σε περίπτωςθ που φορζασ 

λειτουργίασ κα είναι ο Διμοσ ι Κοινότθτα και με το δεδομζνο ότι πικανόν να μθν ζχει 

ςυντάξει Κανονιςμό Άρδευςθσ, τότε κα αναφζρει ςτο Τεχνικό Δελτίο και ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ 

Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου ότι "δεςμεφεται να εκπονιςει Κανονιςμό Άρδευςθσ και να τθριςει 

τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ". 

11.21 Υπομζτρο L322 "Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν": Θ μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ 

αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ οικιςμοφ ι το ςχζδιο αναβάκμιςθσ 

αυτοφ, θ οποία αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του 

υπομζτρου κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που κακορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα X τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 12 : 

Καταβολι ενίςχυςθσ ςτο δικαιοφχο 

12.1  Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων του μζτρου 41 είναι καταρχιν 

αρμοδιότθτα τθσ Ο.Τ.Δ., θ οποία πρζπει να ςυντονίηει το τοπικό πρόγραμμα και τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε όλα τα επίπεδα. 
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12.2.  Θ Ο.Τ.Δ. διενεργεί διοικθτικοφσ ελζγχουσ ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ δαπανϊν 

των δικαιοφχων του μζτρου 41 ςφμφωνα με τα άρκρα 26 και 33.1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. Ο 

διοικθτικόσ ζλεγχοσ που διενεργεί θ Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τθν επαλικευςθ τθσ παράδοςθσ 

των ςυγχρθματοδοτοφμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθσ αλθκοφσ πραγματοποίθςθσ των 

δαπανϊν που περιλαμβάνει το αίτθμα πλθρωμισ, τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν οποία ηθτικθκε και χορθγικθκε θ ενίςχυςθ. Για 

το λόγο αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ Ο.Τ.Δ., ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER επιτροπι με 

τθν ονομαςία: "Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER". 

Αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ ςτο πλαίςιο αυτό είναι κυρίωσ: 

• ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν των δικαιοφχων με βάςθ 

τα πρωτότυπα παραςτατικά, λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ, 

• θ επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο υλοποίθςθσ του ζργου ςε κάκε αίτθμα πλθρωμισ 

δαπανϊν, εφόςον ζχουν πραγματοποιθκεί δαπάνεσ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, 

προμικεια και εγκατάςταςθ μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, 

• ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτθμάτων προκαταβολϊν των δικαιοφχων, 

• θ ςφνταξθ των Ρρακτικϊν Διοικθτικοφ Ελζγχου Ρροκαταβολϊν και Δαπανϊν, ςτα 

οποία αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα του διενεργθκζντοσ ελζγχου, 

• θ ςυμπλιρωςθ και υποβολι ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ των Δελτίων 

Ραρακολοφκθςθσ των ζργων. 

12.3 Θ Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER αποτελείται τουλάχιςτον από τρία (3) 

ςτελζχθ του υπθρεςιακοφ πυρινα τθσ Ο.Τ.Δ., πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. 

Ρροκειμζνου για πιςτοποίθςθ ζργων που περιλαμβάνουν καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, το ζνα 

μζλοσ τθσ επιτροπισ κα πρζπει να ζχει ειδικότθτα μθχανικοφ ΡΕ/ΤΕ. 

Κατ' εξαίρεςθ, μπορεί να αποτελείται και από πρόςωπα που παραχωροφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. από 

φορείσ, όπωσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Δθμοςίου, επιμελθτιρια κ.λπ., ςε περιπτϊςεισ που 

το υπάρχον προςωπικό τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ δεν επαρκεί. 

12.4 Θ καταβολι τθσ αναλογοφςασ ενίςχυςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ γίνεται από τθν Ο.Τ.Δ. 

κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ, τμθματικά και ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου, τον 

προχπολογιςμό του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. Τα ςτάδια και ο τρόποσ τμθματικισ 

καταβολισ τθσ αναλογοφςασ ενίςχυςθσ κακορίηονται ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ 

Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου. Θ κατά τα ανωτζρω καταβολι τθσ ενίςχυςθσ γίνεται εντόσ προκεςμίασ 

δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ και εφόςον υπάρχουν 

διακζςιμεσ πιςτϊςεισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί θ Ο.Τ.Δ.. Κατ' εξαίρεςθ, θ ωσ 

άνω προκεςμία μπορεί να παρατακεί, ςτθν περίπτωςθ που το ςχετικό αίτθμα του 



 

 31 

δικαιοφχου αποτελεί αντικείμενο δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 14 κατωτζρω. 

12.5 Οι δικαιοφχοι δφναται να υποβάλλουν ζνα (1) ζωσ πζντε (5) αιτιματα πλθρωμισ 

δαπανϊν, ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου και τον προχπολογιςμό του. Το τελευταίο αίτθμα 

πλθρωμισ του δικαιοφχου αφορά δαπάνεσ τουλάχιςτον ίςεσ με το 20% τθσ αναλογοφςασ 

ενίςχυςθσ και θ ζγκριςθ πλθρωμισ του ιςοδυναμεί με αποπλθρωμι και παραλαβι του 

ζργου. 

12.6 Για τα ζργα των υπομζτρων L123, L311, L312, L313 (για τισ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ) είναι δυνατι, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του δικαιοφχου, 

θ χοριγθςθ προκαταβολισ, θ οποία δε κα υπερβαίνει: 

• Το 50% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για ζργα για τα οποία θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΕ 

ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ εκδόκθκε το 2010, με τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ από το 

δικαιοφχο εγγυθτικισ επιςτολισ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 110% τθσ προκαταβολισ, 

• Το 20% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για ζργα για τα οποία θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΕ 

ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ εκδόκθκε τα επόμενα ζτθ, με τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ 

από το δικαιοφχο εγγυθτικισ επιςτολισ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 110% τθσ προκαταβολισ. 

Το αίτθμα του δικαιοφχου για χοριγθςθ προκαταβολισ δεν περιλαμβάνεται ςτον αρικμό των 

αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν τθσ παραγράφου 5 ανωτζρω. 

Το αίτθμα πλθρωμισ προκαταβολισ ςυνοδεφεται επίςθσ από τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ 

άδειεσ και βεβαιϊςεισ δθμοςίων αρχϊν που διζπουν, κατά περίπτωςθ, τθ νομιμότθτα 

υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου ζργου (όπωσ άδεια δόμθςθσ, άδεια 

λειτουργίασ για εκςυγχρονιςμοφσ κ.λπ.). 

Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ εκδίδεται υπζρ του ΟΡΕΚΕΡΕ και επιςτρζφεται μετά τθν 

ζγκριςθ και ειςαγωγι ςτο ΟΡΣΑΑ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ του Δελτίου 

Ραρακολοφκθςθσ του ζργου, με το οποίο το ςφνολο τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του ζργου που 

ζχει ειςαχκεί ςτο ΟΡΣΑΑ ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ προκαταβολισ 

που ζχει καταβλθκεί ςτο δικαιοφχο, και τθν ολοκλιρωςθ του Ελζγχου Εποπτείασ του 

φακζλου από τον ΟΡΕΚΕΡΕ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 7 κατωτζρω ι ςε περίπτωςθ 

που δεν πραγματοποιθκεί πιςτοποίθςθ για ποςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ τουλάχιςτον ίςο με το 

ποςό τθσ προκαταβολισ καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι. 

Θ Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER προβαίνει ςε ζλεγχο του αιτιματοσ προκαταβολισ 

και ςυντάςςει Ρρακτικό Διοικθτικοφ Ελζγχου Ρροκαταβολισ. 
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12.7 Ο δικαιοφχοσ, το αργότερο εντόσ δϊδεκα μθνϊν (12) από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςισ του με τθν Ο.Τ.Δ., κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν Ο.Τ.Δ. αίτθμα πλθρωμισ για 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ τουλάχιςτον ίςεσ με το 20% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

Για τα ζργα ςτα οποία θ ενίςχυςθ καταβάλλεται εφάπαξ το ςχετικό αίτθμα πλθρωμισ κα 

πρζπει να υποβάλλεται από το δικαιοφχο εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. 

Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων το ανωτζρω διάςτθμα 

ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ μεταξφ δικαιοφχου και 

αναδόχου. 

Σε εξαιρετικζσ και πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι δυνατι θ παράταςθ του 

ανωτζρω διαςτιματοσ το πολφ για ζξι (6) μινεσ, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω προχποκζςεων επιφζρει αυτόματα 

τθν απζνταξθ του ζργου. Ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να επανζλκει με νζα αίτθςθ ενίςχυςθσ 

μόνο ςτθν περίπτωςθ παρζλευςθσ διετίασ από τθν θμερομθνία απζνταξθσ. 

12.8 Το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ δαπανϊν του δικαιοφχου ςυνοδεφεται από τισ 

απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ και βεβαιϊςεισ δθμοςίων αρχϊν που διζπουν, κατά 

περίπτωςθ, τθ νομιμότθτα υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου ζργου (όπωσ 

άδεια δόμθςθσ, άδεια λειτουργίασ για εκςυγχρονιςμοφσ κ.λπ.), εφόςον αυτζσ δεν ζχουν 

υποβλθκεί ςτο πλαίςιο τυχόν αιτιματοσ προκαταβολισ. Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ 

ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ, εκτόσ των ανωτζρω, 

ςυνοδεφεται από τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά ζγγραφα που αφοροφν 

ςτισ διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Κάκε αίτθμα πλθρωμισ του δικαιοφχου, πλθν τθσ προκαταβολισ, ςυνοδεφεται κατϋ 

ελάχιςτον από τα παρακάτω ζγγραφα δικαιολογθτικά: 

• επιμετριςεισ εργαςιϊν και λογαριαςμό υπογεγραμμζνεσ από τον επιβλζποντα 

μθχανικό ι τθν τεχνικι υπθρεςία, κακϊσ και αποδεικτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ άυλων 

ενεργειϊν, 

• εξοφλθκζντα παραςτατικά των δαπανϊν ςε πρωτότυπο, 

• αντίγραφο του ςχετικοφ λογιςτικοφ βιβλίου από το οποίο προκφπτει θ εγγραφι τθσ 

επιχοριγθςθσ, που ζχει ιδθ καταβλθκεί, κακϊσ και των παραςτατικϊν δαπανϊν. 

Πλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα πρζπει να αναφζρονται ςε κατάςταςθ επιςυναπτόμενων 

δικαιολογθτικϊν. 

Με το τελευταίο αίτθμα του δικαιοφχου για τθ χοριγθςθ τθσ αποπλθρωμισ του ζργου 

υποβάλλονται, εκτόσ των άλλων, οι απαιτοφμενεσ, κατά περίπτωςθ, άδειεσ των αρμόδιων 

αρχϊν που εξαςφαλίηουν τθ νομιμότθτα λειτουργίασ.  
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12.9 Το αίτθμα πλθρωμισ δαπανϊν του δικαιοφχου ελζγχεται από τθν Επιτροπι 

πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER, θ οποία προβαίνει ςτθ ςφνταξθ πρακτικοφ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 ανωτζρω. Το πρακτικό αυτό λαμβάνει αφξοντα αρικμό και θμερομθνία 

ζκδοςθσ και τθρείται ςτο αρχείο του δικαιοφχου και τθσ Ο.Τ.Δ.. 

Ραράλλθλα, θ Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER ςφραγίηει όλα τα ελεγχκζντα και 

παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογθτικϊν με τθν ζνδειξθ: "ελζγχκθκε και 

επιχορθγικθκε από τθν Ο.Τ.Δ. LEADER …………………." και υπό τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια είτε 

αναπαράγει ςε φωτοτυπίεσ όλα τα παραπάνω πρωτότυπα και φροντίηει για τθν επικφρωςι 

τουσ από δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο "ωσ ακριβι αντίγραφα εκ του πρωτοτφπου", είτε 

αναπαράγει ςε φωτοτυπίεσ τα ανωτζρω ςφραγιςμζνα πρωτότυπα. Τα πρωτότυπα των 

δικαιολογθτικϊν επιςτρζφονται ςτο δικαιοφχο, ενϊ ςτα αρχεία τθσ Ο.Τ.Δ. τθροφνται τα 

ανωτζρω αντίγραφα/φωτοτυπίεσ. 

Στο πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου δαπανϊν του τελευταίου αιτιματοσ πλθρωμισ κα πρζπει 

εκτόσ των άλλων να διαπιςτϊνεται ότι το ζργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το 

προγραμματιςμζνο αποτζλεςμα, βάςει του οποίου αξιολογικθκε και εγκρίκθκε με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 9 του Άρκρου 19 τθσ ΚΥΑ 401/10-3-2010.  

12.10 Θ πλθρωμι δαπανϊν υπολογίηεται με βάςθ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ και το ποςοςτό 

ενίςχυςθσ. Το υποβλθκζν αίτθμα πλθρωμισ δαπανϊν του δικαιοφχου εξετάηεται και 

κακορίηονται τα ποςά που είναι επιλζξιμα για ενίςχυςθ. Εφόςον, μεταξφ του ποςοφ 

δθμόςιασ δαπάνθσ (x) που αιτείται ο δικαιοφχοσ και του ποςοφ δθμόςιασ δαπάνθσ (y) που 

κρίνεται επιλζξιμο να του καταβλθκεί κατά τθν εξζταςθ του αιτιματοσ πλθρωμισ, υπάρχει 

διαφορά άνω του 3% του (y), τότε εφαρμόηεται μείωςθ ςτο ποςό (y). Το ποςό τθσ μείωςθσ 

ιςοφται με τθ διαφορά μεταξφ αιτοφμενου και επιλζξιμου ποςοφ δθμόςιασ δαπάνθσ (x – y) 

και τελικά καταβάλλεται ςτο δικαιοφχο ποςό (z) = y – (x-y). 

Θ παραπάνω μείωςθ δεν εφαρμόηεται εφόςον ο δικαιοφχοσ μπορεί να αποδείξει ότι δεν 

ευκφνεται για τθν προςκικθ του μθ επιλζξιμου ποςοφ. 

Επιπλζον, εφόςον διαπιςτωκεί, κατά τθν εξζταςθ του αιτιματοσ πλθρωμισ δαπανϊν, ότι ο 

δικαιοφχοσ ζχει υποβάλει ψευδι ςτοιχεία, το ζργο αποκλείεται από τθν ενίςχυςθ του ΕΓΤΑΑ. 

Αν ζχουν καταβλθκεί ποςά, αυτά ανακτϊνται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ανάκτθςθσ 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκειςϊν δαπανϊν. Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ αποκλείεται από τθν παροχι 

ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του ίδιου μζτρου για το τρζχον και το επόμενο ζτοσ του ΕΓΤΑΑ (Άρκρο 

31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). 

Στθν περίπτωςθ που ζχει δοκεί προκαταβολι, το ποςό τθσ προκαταβολισ αφαιρείται από τθν 

αναλογοφςα δθμόςια δαπάνθ. 
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12.11 Μετά τθ ςφνταξθ του Ρρακτικοφ Διοικθτικοφ Ελζγχου Ρροκαταβολισ ι Δαπανϊν, θ 

Ο.Τ.Δ. καταβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ και χωρίσ παρακράτθςθ ι οικονομικι επιβάρυνςθ τθν 

αναλογοφςα δθμόςια δαπάνθ ςτο δικαιοφχο. Θ τράπεηα ςυνεργαςίασ πιςτϊνει το 

λογαριαςμό του δικαιοφχου από τον ειδικό λογαριαςμό που διατθρεί θ Ο.Τ.Δ. για τα μζτρα 

41 και 421, μετά από ςχετικι εντολι τθσ Ο.Τ.Δ.. 

Ο λογαριαςμόσ του δικαιοφχου δθλϊνεται ςτθ ςφμβαςθ που ζχει υπογράψει με τθν Ο.Τ.Δ.. 

12.12 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο δικαιοφχοσ μετά τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ 

επιχοριγθςθσ υποχρεοφται να εκδϊςει ακεϊρθτο τιμολόγιο είςπραξθσ του ςυγκεκριμζνου 

ποςοφ και να το διαβιβάςει άμεςα ςτθν Ο.Τ.Δ. ςφμφωνα με το άρκρο 12, παρ. 3 του ΡΔ 

186/1992 – ΚΒΣ. Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι ΟΤΑ ακολουκοφνται οι 

προβλεπόμενεσ νόμιμεσ διαδικαςίεσ πλθρωμισ με τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν Ο.Τ.Δ. 

κατατίκενται όλα τα παραςτατικά που αποδεικνφουν τθ χριςθ τθσ επιχοριγθςθσ για το 

ςυγκεκριμζνο ζργο του ΟΤΑ. 

12.13 Στθν περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου απαιτθκεί τροποποίθςθ των 

εγκεκριμζνων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ αδειϊν, εγκρίςεων και βεβαιϊςεων που διζπουν τθ 

νομιμότθτα υλοποίθςθσ, αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςι τουσ θ καταβολι τθσ αναλογοφςασ 

ενίςχυςθσ ςτο δικαιοφχο. 

12.14 Για το μζτρο 41 θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ διενεργεί δειγματολθπτικό 

διοικθτικό ζλεγχο επί των διοικθτικϊν ελζγχων των αιτθμάτων πλθρωμισ των δικαιοφχων 

που ζχει πραγματοποιιςει θ Ο.Τ.Δ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ςυςτιματοσ εποπτείασ το 

οποίο προβλζπεται ςτο άρκρο 33 του Καν(ΕΚ) 1975/2006 και κα οριςτεί με υπουργικι 

απόφαςθ. 

 

Άρκρο 13 :  

Ζλεγχοι 

13.1  Για όλα τα μζτρα του τοπικοφ προγράμματοσ θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ 

διενεργεί δειγματολθπτικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ ςτισ Ο.Τ.Δ. και ςτουσ δικαιοφχουσ των 

ζργων ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 27 & 28 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΣΔΕ του 

ΡΑΑ. Οι ζλεγχοι αυτοί πραγματοποιοφνται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, πριν από τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ τελευταίασ πλθρωμισ του ζργου. Οι ελεγχόμενεσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν 

ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 4% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που δθλϊκθκε ςτθν Επιτροπι ανά ζτοσ 

και ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που δθλϊκθκε για ολόκλθρθ τθν 

περίοδο προγραμματιςμοφ. 
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13.2 Οι επιτόπιοι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται προκειμζνου να επαλθκευκεί θ ορκι 

υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου, κακϊσ και θ τιρθςθ κάκε 

αναλθφκείςασ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ τθσ Ο.Τ.Δ. και του δικαιοφχου. Ειδικότερα το 

περιεχόμενο των επιτόπιων ελζγχων κακορίηεται ςτο άρκρο 28 του Καν (ΕΚ) 1975/2006. Οι 

επιτόπιοι ζλεγχοι καλφπτουν όλεσ τισ αναλιψεισ υποχρεϊςεων και τισ δεςμεφςεισ του 

δικαιοφχου που μποροφν να ελεγχκοφν τθ ςτιγμι τθσ επίςκεψθσ. 

13.3 Ρλθν εξαιρετικϊν περιπτϊςεων που καταγράφονται και αιτιολογοφνται δεόντωσ από 

τισ εκνικζσ αρχζσ, οι επιτόπιοι ζλεγχοι περιλαμβάνουν επίςκεψθ ςτο χϊρο του ζργου ι, ςε 

περίπτωςθ άυλθσ ενζργειασ, ςτον αρμόδιο για τθν ενζργεια. 

13.4 Θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ πραγματοποιεί εκ των υςτζρων ελζγχουσ ςε 

ζργα κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και αντίςτοιχου δικαιοφχου. Οι 

ζλεγχοι αυτοί πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 30 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΣΔΕ 

του ΡΑΑ. Κάκε θμερολογιακό ζτοσ πραγματοποιοφνται εκ των υςτζρων ζλεγχοι που 

καλφπτουν τουλάχιςτον το 1% των επιλζξιμων δαπανϊν των ζργων, που είχαν τελικι 

πλθρωμι το αμζςωσ προθγοφμενο ζτοσ. Οι εκ των υςτζρων ζλεγχοι ςτθρίηονται ςε ανάλυςθ 

των κινδφνων και των οικονομικϊν επιπτϊςεων των διαφόρων ζργων, υπομζτρων ι μζτρων. 

Οι ελεγκτζσ που πραγματοποιοφν τουσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ δεν πρζπει να ζχουν 

εμπλακεί ςε ελζγχουσ πριν από τισ πλθρωμζσ για το ίδιο ζργο. 

13.5 Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, διενεργοφνται από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  

του ΡΑΑ ςυμπλθρωματικοί και ζκτακτοι ζλεγχοι. 

13.6 Εκτόσ των ανωτζρω ελζγχων, διενεργοφνται ςτισ Ο.Τ.Δ. και τουσ δικαιοφχουσ των 

ζργων ζλεγχοι από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ, από τον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν 

(ΟΡΕΚΕΡΕ) και από τα εντεταλμζνα κοινοτικά όργανα. 

13.7 Στισ περιπτϊςεισ που από τον ζλεγχο των αρμόδιων εκνικϊν και κοινοτικϊν οργάνων 

διαπιςτωκεί αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι ποςϊν ενιςχφςεων, τα ποςά αυτά κα 

ανακτϊνται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ και ενθμερϊνονται κατά 

περίπτωςθ ο ΟΡΕΚΕΡΕ, θ ΕΥΔ του ΡΑΑ και θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. 

 

Άρκρο 14:  

Ενθμζρωςθ δικαιοφχων ςχετικά με τθ δθμοςιοποίθςθ δεδομζνων τουσ 

14.1 Θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ διατθρεί τθ δυνατότθτα δθμοςιοποίθςθσ 

δεδομζνων των δικαιοφχων όλων των μζτρων του τοπικοφ προγράμματοσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 44α του Καν. 1290/2005 και τον Καν. 259/2008. Τα εν λόγω δεδομζνα ενδζχεται να 
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αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ 

ελζγχου και διερεφνθςθσ για τθ διαςφάλιςθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Κοινοτιτων. 

 

Άρκρο 15 :  

Ρρόςβαςθ ςε ζγγραφα - Ρροχποκζςεισ 

15.1 Κάκε ενδιαφερόμενοσ (υποψιφιοσ ι δικαιοφχοσ) μπορεί, φςτερα από γραπτι αίτθςι 

του προσ τθν Ο.Τ.Δ., να λαμβάνει γνϊςθ των εγγράφων που τθροφνται ςτο αρχείο τθσ Ο.Τ.Δ. 

και ζχουν ςχζςθ με τον ίδιο ι τουσ λοιποφσ ςυνυποψιφιουσ/ςυνδικαιοφχουσ (ζγγραφα που 

ζχουν υποβάλει οι ίδιοι ςτθν Ο.Τ.Δ. ι ζγγραφα τθσ Ο.Τ.Δ. προσ αυτοφσ). 

15.2 Συγκεκριμζνα θ Ο.Τ.Δ. οφείλει να επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτα ςχετικά ζγγραφα, 

εφόςον: 

α) ο ενδιαφερόμενοσ αιτείται τθν πρόςβαςθ ςτα ςχετικά ζγγραφα με γραπτι αίτθςι του, θ 

οποία κοινοποιείται και ςτουσ τρίτουσ τουσ οποίουσ αφορά, 

β) ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον να λάβει γνϊςθ των ωσ άνω εγγράφων, 

γ) το ζγγραφο δεν αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτων, 

δ) δεν παραβλάπτεται απόρρθτο, το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ και ιδίωσ από 

αυτζσ του Ν.2472/1997 για τθν προςταςία από επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα (π.χ. φυλετικι ι εκνικι προζλευςθ, υγεία, ποινικζσ διϊξεισ ι καταδίκεσ κ.λπ.), 

ε) δεν παραβιάηονται δικαιϊματα πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ (π.χ. ςε μελζτεσ 

κ.λπ.)  

15.3 Θ κατά τα ανωτζρω πρόςβαςθ μπορεί να εξαςφαλίηεται, είτε με μελζτθ των ςχετικϊν 

εγγράφων ςτα γραφεία τθσ Ο.Τ.Δ., είτε με χοριγθςθ αντιγράφων, τα ζξοδα τθσ 

αναπαραγωγισ και αποςτολισ των οποίων βαρφνουν τον ενδιαφερόμενο. 

15.4 Θ προκεςμία για τθ χοριγθςθ των ωσ άνω εγγράφων από τθν Ο.Τ.Δ. ι τθν 

αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου είναι πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ γραπτισ αίτθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω αίτθςθ κατατζκθκε για τθν παροχι εγγράφων προκειμζνου ο 

αιτϊν να αςκιςει ςτθ ςυνζχεια προβλεπόμενθ ζνςταςθ, θ τυχόν προκεςμία άςκθςθσ αυτισ 

αρχίηει μετά τθν κατά τα ανωτζρω απάντθςθ τθσ Ο.Τ.Δ.. 

 

Άρκρο 16 :  

Διεκπεραίωςθ καταγγελιϊν – αναφορϊν 

16.1 Σε περίπτωςθ υποβολισ καταγγελίασ, αναφοράσ, αίτθςθσ οποιουδιποτε 

ενδιαφερομζνου προσ τθν ΕΥΕ ΡΑΑ Διαφοροποίθςθ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του 
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τοπικοφ προγράμματοσ ι/και τθν διαδικαςία επιλογισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

ενδιαφζροντοσ, θ τελευταία απευκφνει ςτθν Ομάδα ερϊτθμα – αίτθμα για τθν παροχι 

ςτοιχείων και απόψεων επί αυτϊν. 

16.2  Θ Ο.Τ.Δ. οφείλει να απαντά ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ πλιρωσ, με 

αποςτολι όλων των ςχετικϊν εγγράφων, επί όλων των αιτιάςεων τθσ ςχετικισ καταγγελίασ-

αναφοράσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι του ωσ άνω 

ερωτιματοσ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. Θ ωσ άνω απάντθςθ τθσ Ο.Τ.Δ. δεν 

πρζπει να αποτελεί απλι διαβίβαςθ ςτοιχείων, αλλά πρζπει να περιζχει τισ απόψεισ τθσ 

πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνεσ επί όλων των ιςχυριςμϊν – αιτιάςεων τθσ καταγγελίασ-

αναφοράσ του ενδιαφερομζνου. 

16.3 Με το ωσ άνω ερϊτθμα-αίτθμα τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ προσ τθν 

Ο.Τ.Δ., αναςτζλλεται υποχρεωτικά κάκε εκκρεμισ διαδικαςία (αξιολόγθςθσ, διαγωνιςμοφ, 

υπογραφισ ςφμβαςθσ, πλθρωμισ κ.λπ.) που διενεργείται από τθν Ο.Τ.Δ. ι από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ και ςχετίηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ καταγγελία. Οι εν λόγω 

διαδικαςίεσ διενεργοφνται και ολοκλθρϊνονται μετά το πόριςμα τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ και τθ ςχετικι απάντθςθ ςτον πολίτθ κι εφόςον δεν προκφψουν 

ουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ τθσ Ο.Τ.Δ. και θ καταγγελία δεν κρικεί βάςιμθ ι εφόςον, μετά τθ 

διαπίςτωςθ πλθμμελειϊν, θ Ο.Τ.Δ. ςυμμορφωκεί. Κατ’ εξαίρεςθ θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  

του ΡΑΑ μπορεί, ςε ειδικά αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, να αποφαςίςει τθ μθ αναςτολι των 

ςχετικϊν διαδικαςιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ προκεςμία τθσ παραγράφου (2) για τθν 

απάντθςθ τθσ Ο.Τ.Δ. είναι δζκα (10) θμζρεσ. 

16.4 Κατόπιν τθσ απάντθςθσ τθσ Ο.Τ.Δ. και τθσ ςυγκζντρωςθσ όλων των απαιτοφμενων 

ςτοιχείων, θ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ, αφοφ τα εξετάςει, ςυντάςςει ςχετικό 

πόριςμα ςε ςχζςθ με όςα αναφζρονται ςτθν καταγγελία – αναφορά και το κοινοποιεί ςτον 

καταγγζλλοντα και ςτθν Ο.Τ.Δ.. Σε περίπτωςθ που από τθν εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ προκφψουν 

πλθμμζλειεσ τθσ Ο.Τ.Δ., αυτι υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) 

θμερϊν με ταυτόχρονθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ. Σε 

περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Ο.Τ.Δ., θ ςχετικι καταγγελία-αναφορά κα αποτελζςει 

αντικείμενο ελζγχου από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ, ςφμφωνα με τα άρκρα 

18.6, 20.14 και 24 τθσ ΚΥΑ 401/10-3-2010, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 
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Άρκρο 17 :  

Επιβολι κυρϊςεων ςτθν Ο.Τ.Δ. κατά τθν εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ 

17.1 Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ κα επιβλθκοφν κυρϊςεισ 

ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

• Στθν περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προκεςμιϊν και χρονικϊν ορίων που ορίηονται ςτο 

άρκρο 17 παρ.3, ςτο άρκρο 18, παρ. 13 και 16, ςτο άρκρο 20 παρ. 4, ςτο άρκρο 21 παρ. 3, 

ςτο άρκρο 23 παρ. 4 και ςτο άρκρο 25 παρ. 2, 3 και 4 τθσ ΚΥΑ 401/10-3-2010, επιβάλλεται 

πρόςτιμο φψουσ εκατό (100) ΕΥΩ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

• Στθν περίπτωςθ ουςιωδϊν πλθμμελειϊν που κεραπεφονται μόνο με επανάλθψθ τθσ 

διαδικαςίασ και οι οποίεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα/ςυνυπαιτιότθτα τθσ Ο.Τ.Δ., αναφορικά 

με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ (όπωσ μθ τιρθςθ των οδθγιϊν και υποδειγμάτων τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 

ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ του ΡΑΑ, μθ ορκι δθμοςίευςθ, δθμοςίευςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγκριςθ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ, ςφνκεςθ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και 

ενςτάςεων που δεν πλθροί τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που τίκενται, μθ ενθμζρωςθ των 

ενδιαφερόμενων για το δικαίωμα υποβολισ ενςτάςεων, μθ τιρθςθ των προκεςμιϊν για τθν 

υποβολι ενδιαφζροντοσ από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ και υποβολισ ενςτάςεων από 

υποψιφιουσ), επιβάλλεται πρόςτιμο φψουσ 1% επί του προκθρυςςόμενου ποςοφ και μζχρι 

€10.000. 

• Στθν περίπτωςθ επιβολισ δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ ςε βάροσ δικαιοφχου του 

μζτρου 41 ωσ αποτζλεςμα ελζγχων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 24 τθσ παροφςασ, 

επιβάλλεται πρόςτιμο ςτθν Ο.Τ.Δ. φψουσ 10% επί του ποςοφ τθσ δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ. 

Θ κφρωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που κοινοποιοφνται ςτθν Υπθρεςία 

προβλιματα και παρατυπίεσ, που διαπιςτϊνονται από τθν Ο.Τ.Δ. φςτερα από δικό τθσ ζλεγχο 

και αφοροφν αποδεδειγμζνα ενζργειεσ του δικαιοφχου μετά τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Ο.Τ.Δ. ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία πριν τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του ςχετικοφ ελζγχου τθσ. 

• Σε περίπτωςθ λιψθσ από τθν Ο.Τ.Δ. (όργανα τθσ εταιρείασ ι/και Επιτροπζσ ι/και 

μζλθ αυτϊν ι/και ςτελζχθ τθσ εταιρείασ) οποιαςδιποτε φφςθσ ανταλλάγματοσ (αμοιβισ 

κ.λπ.) από υποψιφιουσ ι τουσ δικαιοφχουσ για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των προτάςεϊν 

τουσ ι για τθν καταβολι ενίςχυςθσ ςε αυτοφσ, καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και καταπίπτει θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ 

του άρκρου 14 τθσ ΚΥΑ 401/10-3-2010. 

Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ εκ των ανωτζρω περιπτϊςεων, τα 

πρόςτιμα επιβάλλονται ςωρευτικά ςτθν Ο.Τ.Δ. για κάκε μία από αυτζσ. 
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17.2 Εκτόσ των ανωτζρω, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, που κατ’ ελάχιςτον ανζρχονται ςε 

ζνα ζτοσ, επανεξετάηεται από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ το ποςό δθμόςιασ 

δαπάνθσ του μζτρου 431 του τοπικοφ προγράμματοσ, το οποίο δφναται να μειωκεί ςτθν 

περίπτωςθ διαπίςτωςθσ αδικαιολόγθτων κακυςτεριςεων ςτθν πορεία υλοποίθςισ του και 

ςτθν απορρόφθςθ των πιςτϊςεων και μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Ο.Τ.Δ. ςε ςχετικζσ ςυςτάςεισ 

που διατυπϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΘΣΘ  του ΡΑΑ 

προσ τθν Ο.Τ.Δ.. 

 

Εγκρίνεται με τθν αρικμό 1/ΕΔΡ Νο3 /4-8-2010 απόφαςθ του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων 

τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΙΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 

 
I. Ενθμερωτικό υλικό ωσ προσ τισ προκθρυςςόμενεσ δράςεισ 

 Το ενθμερωτικό υλικό ςχετικά με τισ προκθρυςςόμενεσ δράςεισ 

περιλαμβάνει για κάκε μία από αυτζσ: 

 Τον κωδικό και τον τίτλο τθσ δράςθσ 

 Τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ δράςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 

εγκεκριμζνο τοπικό πρόγραμμα. Επιπλζον ςυμπλθρϊνονται όροι, περιοριςμοί 

και προχποκζςεισ υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΑΑ και ςτο 

κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν εφαρμογι του Άξονα 4 (401/2010 Κοινή 

Απόφαςη των Τπουργών Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότητασ & Ναυτιλίασ και 

Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), 2974/710/8-4-2009 

Κοινή Απόφαςη των Τπουργών Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων και 

Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ (νυν Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ) κ.λπ.), 

 Τθ μορφι των δικαιοφχων, 

 Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ και τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ με αναφορά ςτισ 

περιπτϊςεισ αλλαγισ του ποςοςτοφ ενίςχυςθσ μετά το 2010, 

 Τθν περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ, 

 Τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ (ςτθν περίπτωςθ που αυτζσ είναι κοινζσ για 

περιςςότερεσ τθσ μιασ προκθρυςςόμενεσ δράςεισ παρουςιάηονται 

ςυγκεντρωτικά, χωρίσ να επαναλαμβάνονται). 
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II. Υπόδειγμα αίτθςθσ ενίςχυςθσ και φακζλου υποψθφιότθτασ  

III. Κριτιρια επιλεξιμότθτασ (ελάχιςτα απαιτοφμενα κριτιρια) 

IV. Κριτιρια επιλογισ (βακμολογοφμενα κριτιρια) 

V. Ρίνακασ τιμϊν μονάδασ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ 

VI. H με αρ. 401/2010 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ 

& Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), θ με 

αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Τροφίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (νυν Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ) κακϊσ και θ 

τροποποίθςθ αυτισ με αρικμό 722/3427/9-6-2010. 

VII. Το εγκεκριμζνο από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τοπικό 

πρόγραμμα προςζγγιςθσ LEADER τθσ Ο.Τ.Δ. 

VIII. Ρροδιαγραφζσ για τθν ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καφενείων 

IX.  Ρροδιαγραφζσ για τθν ίδρυςθ πιλοτικϊν χϊρων εςτίαςθσ με τθν επωνυμία 

«Ψθλορείτθ Γεφςεισ» 

X. Ρροδιαγραφζσ για τθ μελζτθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΘΕΩΘΣΘΣ ΑΙΣΘΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 

 
 

   

 

 


