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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.∆.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» 

 

Άρθρο 1  
Γενικά στοιχεία τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER 

 

1.1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε 

τις αριθ. 5807/29.06.09 & 5954/02.07.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης 

(Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την Εταιρεία µας µε την επωνυµία: «Αναπτυξιακή Καβάλας 

– Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α.», (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.).  

Για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος υπεγράφη η από 06.05.2010 Σύµβαση 

µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών και της Ο.Τ.∆. 

1.2 Βασικά στοιχεία και στόχοι του τοπικού προγράµµατος LEADER της AN.KA. A.E 

είναι τα ακόλουθα: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

“Επί Γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου Παγγαίου…Τοπική 

∆ιακυβέρνηση….” 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Αύξηση της Προστιθέµενης Αξίας της Περιοχής 

Παρέµβασης. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Η ενίσχυση της απασχόλησης και της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου 

δυναµικού, 

2. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας,  

3. Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής, 
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4. Η ενίσχυση της ελκυστικότητας, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην αγροτική 

περιοχή, 

5. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ποιότητας και προστιθέµενης αξίας των 

τοπικών προϊόντων, 

6. Ενίσχυση και στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης, 

7. Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

1.3 Το τοπικό πρόγραµµα της AN.KA. A.E περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα και 

υποµέτρα: 

 

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

L123 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων 

L311 
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L312 
Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ 
µικρών επιχειρήσεων 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L321 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης: 

411. Ανταγωνιστικότητα 

413.Ποιότητα ζωής/ ∆ιαφοροποίηση 

 

L323 
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς 

421α ∆ιατοπική συνεργασία 
421: ∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία

421β ∆ιακρατική συνεργασία 

431α ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 431: ∆απάνες λειτουργίας, απόκτηση 
δεξιοτήτων, εµψύχωση 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 

 

1.4 Περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος αποτελούν τα ακόλουθα 

Τοπικά ∆ιαµερίσµατα:  

1. ∆. ΚΑΒΑΛΑΣ: Χαλκερό, Ν. Καρβάλη 

2. ∆. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Xρυσούπολη, Ερατεινό, Χρυσοχώρι, Γραβούνα, Πέρνη, 

Ζαρκαδιά, Πετροπηγή, Ποντολίβαδο, Γέροντας, Παράδεισος, Ξεριάς, 

Αβραµηλιά, ∆ιαλεκτό. 

3. ∆. ΦΙΛΙΠΠΩΝ: Φίλιπποι, Πολύστηλο, Κρηνίδες, Λυδία, Αµυγδαλεώνας, 

Παλαιά Καβάλα, Κορυφές, Λιµνιά, Πολύνερο, Ζυγός, Κρυονέρι. 

4. ∆. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ελευθερούπολη, Αντιφίλιπποι, Κηπιά, Αµισιανά, 

Κοκκινόχωµα, Χρυσόκαστρο. 
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5. ∆, ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Νικήσιανη, Γεωργιανή, Παλαιοχώρι. 

6. ∆. ΠΙΕΡΡΕΩΝ: Πλατανότοπος, Μεσιά. 

7. ∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: Ν. Πέραµος, Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Αγ. Ανδρέας, Ν. 

Ηρακλείτσα. 

8. ∆. ΟΡΦΑΝΟΥ: Κάρυανη, Ορφάνι, Οφρύνιο, Ακροπόταµος, Γαλυψός, 

Ποδοχώρι. 

*Σηµείωση 1η : Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των 

οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση 

παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω τοπικών διαµερισµάτων, 

εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

*Σηµείωση 2η : Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που 

χωροθετούνται εντός της περιοχής Παρέµβασης. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα υπάρχουν 

περιορισµοί ως προς τη χωροθέτηση επιµέρους δράσεων, σύµφωνα µε τα αναλυτικά 

αναφερόµενα στο Παράρτηµα I της παρούσας. 

1.5 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος έχουν εγκριθεί µε τις αποφάσεις του 

σηµείου 1.1 ανωτέρω συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις ∆ηµόσιας 

∆απάνης ύψους 7.000.000,00 Ευρώ από τα οποία τα 5.600.000,00 Ευρώ αποτελούν 

την Κοινοτική Συµµετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 1.400.000,00 Ευρώ την Εθνική Συµµετοχή που 

καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

Άρθρο 2  
Αντικείµενο της πρόσκλησης 

 

2.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι 

ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο 

πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», στα ακόλουθα Υποµέτρα, 

∆ράσεις, του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER.  

Μέτρο Υποµέτρο ∆ράση 

L123 Αύξηση της 
αξίας των γεωργικών 
και δασοκοµικών 
προϊόντων 

L123α  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής 4
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L311 ∆ιαφοροποίηση 
προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων 
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αγροκτηµάτων 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 
µονάδων 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

L311-8 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 
κατανάλωση 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Βιοτεχνικών µονάδων 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 
κατανάλωση 

L312 Στήριξη της 
δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ 
µικρών επιχειρήσεων 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

L313 Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 
κατανάλωση 

 

2.2 Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός και οι αντίστοιχες πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης 

των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά ως 

εξής: 

Υποµέτρο ∆ράση 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 
κόστος 

Ενδεικτική 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

(Κοινοτική & 
Εθνική 

συµµετοχή) 

Υποµέτρο L123 
Αύξηση της αξίας 
των γεωργικών και 
δασοκοµικών 
προϊόντων 

L123α  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1.400.000 € 700.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L123 1.400.000 € 700.000 € 
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L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

800.000 € 480.000 € 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 

300.000 € 180.000 € 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

600.000 € 360.000 € 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

300.000 € 180.000 € 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

200.000 € 120.000 € 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

300.000 € 180.000 € 

Υποµέτρο L311 
∆ιαφοροποίηση 
προς µη 
γεωργικές 
δραστηριότητες 

L311-8 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 

150.000 € 90.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L311 2.650.000 € 1.590.000 € 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
Βιοτεχνικών µονάδων 

600.000 € 360.000 € 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

300.000 € 180.000 € 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ 
µεταποίηση 

450.000 € 270.000 € 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 

150.000 € 90.000 € 

Υποµέτρο L312 
Στήριξη της 
δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ 
µικρών 
επιχειρήσεων 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων 

83.333 € 50.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312 1.583.333 € 950.000 € 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

1.500.000 € 900.000 € 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 

450.000 € 270.000 € 

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

333.333 € 200.000 € 

Υποµέτρο L313 
Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 

150.000 € 90.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L313 2.433.333 € 1.460.000 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8.066.666 € 4.700.000 € 

 

Το ανώτατο επιλέξιµο κόστος ανά δράση καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης 

αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα I της παρούσας. 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ                                         Σελ.  
 

  Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

8 

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναµορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 

κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε.-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ τροποποιήσεων του 

τοπικού προγράµµατος µε µεταφορά πιστώσεων µεταξύ των δράσεων και β) κατόπιν 

κατανοµής πρόσθετων πιστώσεων στο τοπικό πρόγραµµα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

2.3 Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο µε τη µορφή επιχορήγησης και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών του έργου. 

2.4 Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα ακόλουθα 

Παραρτήµατα: 

I. ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε το περιεχόµενο, τις περιοχές εφαρµογής, τους 

δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόµενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή 

II. υπόδειγµα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συµπληρωθεί από τους 

ενδιαφερόµενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Στο 

υπόδειγµα αναφέρονται µεταξύ άλλων τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία 

καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν. 

III. κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια), σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή  

IV. κριτήρια επιλογής (βαθµολογούµενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

(ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ) 

V. πίνακας τιµών µονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή, 

VI. η µε αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010και η µε αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισµού & 

Τουρισµού) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 3427/09.06.2010 Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού & Τουρισµού, σε 

ηλεκτρονική µορφή (CD) 

VII. Το εγκεκριµένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, τοπικό 

πρόγραµµα προσέγγισης LEADER της ΟΤ∆, σε ηλεκτρονική µορφή (CD) 

VIII. Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που κρίνει η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ότι βοηθά στη 

διαδικασία τους υποψήφιους επενδυτές. (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα) 
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Άρθρο 3  
∆ιάρκεια εφαρµογής τοπικού προγράµµατος 

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών των έργων του 

τοπικού προγράµµατος είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

 

Άρθρο 4 
 Ενηµέρωση υποψήφιων δικαιούχων και παραλαβή πρόσκλησης 

 

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήµατα αυτής διατίθεται  σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.,  ∆/νση: Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, 

Καβάλα, τηλ. 2510-620459 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

∆ιατίθεται επίσης από  το Επιµελητήριο Καβάλας - Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών 

- ∆/νση Οµονοίας 50 Τ.Κ. 65302 Καβάλα καθώς και από τις έδρες των ΟΤΑ  τις 

περιοχής Παρέµβασης  επίσης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιµη στην 

ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.: www.ankavala.gr 

Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δηµοσίευση στον τοπικό τύπο και 

συγκεκριµένα:  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΕΒ∆ΟΜΗ 1/9/2010, 4/09/2010 

ΠΡΩΪΝΗ 2/9/2010, 6/9/2010 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 3/9/2010, 7/9/2010 

ΕΒ∆ΟΜΗ 5/10/2010, 7/10/2010 

ΠΡΩΪΝΗ 5/10/2010, 7/10/2010 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 5/10/2010, 7/10/2010 

 

Άρθρο 5  
∆ιευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες 
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5.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε., αποκλειστικά εγγράφως. 

5.2 Συµπληρωµατικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά µε την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ηµεροµηνία υποβολής και εφόσον έχουν 

ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αυτή (καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής 06/12/2010). 

5.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα 

της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. (www.ankavala.gr) στην ως άνω προθεσµία. 

5.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται 

αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.5. Η νέα έκδοση της παρούσης πρόσκλησης αφορά την οριστικοποίηση κατά 

υποµέτρο  και δράση των κριτηρίων επιλογής (Παράρτηµα IV). 

 

Άρθρο 6  
Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων 

 

6.1  Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 6η  

∆εκεµβρίου  2010 και ώρα 15:00.   

6.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.: Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, 

Καβάλα είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε 

την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού 

προγράµµατος της Ο.Τ.∆. Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία 

Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)»  

6.3 Ισχύουσες είναι µόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση 

υποβολής µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της 

πρότασης να περιέλθει οµοίως µέχρι την προαναφερθείσα ηµέρα και ώρα µε 

αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε 

υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.  

6.4 Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίδεται αριθµός πρωτοκόλλου. 
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6.5 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. µπορεί να προβεί σε παράταση 

της προθεσµίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται ο 

τρόπος δηµοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 17 της µε αρ. 401/2010 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010).  

6.6. Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 

περίπτωση που έχει διαθέσιµες πιστώσεις και εφόσον: 

α) δεν έχει συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς δικαιούχους ή 

β) έχει παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους από την καταληκτική 

ηµεροµηνία της τελευταίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

συγκεκριµένη δράση/εις, ή 

γ) εκτιµά ότι σε αυτό το χρονικό διάστηµα του ενός έτους έχει µεταβληθεί το 

επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. 

 

Άρθρο 7  
Περιεχόµενο προτάσεων 

 

7.1 Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν συµπληρωµένο σφραγισµένο «φάκελο 

υποψηφιότητας», σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος II της παρούσας, 

στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-

αίτηση του υποψηφίου σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος II της 

παρούσας. 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγµα του φακέλου υποψηφιότητας και 

της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

7.2 Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το 

πρωτότυπο) και επιπλέον σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM).  

7.3 Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. δεν 

επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του 

περιεχοµένου του. 

Άρθρο 8  
Αξιολόγηση προτάσεων 

 

8.1 Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από επιτροπή 

που συγκροτείται µε απόφαση της Ε∆Π LEADER.   

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων αποτελείται 

αποκλειστικά από προσωπικό που απασχολείται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία µε 
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οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σχετική σύµβαση έργου. Κατ εξαίρεση µπορεί να 

αποτελείται και από πρόσωπα που παραχωρούνται στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. από φορείς 

όπως υπηρεσιακές µονάδες του ∆ηµοσίου, επιµελητήρια κ.λπ., σε περιπτώσεις που 

το υπάρχον προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας δεν επαρκεί.  

Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση της επιτροπής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο 

είδος και τις απαιτήσεις των προκηρυσσόµενων δράσεων, ενώ είναι δυνατή η 

συγκρότηση περισσότερων της µιας επιτροπών αξιολόγησης για διαφορετικές 

δράσεις. 

8.2 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων 

διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια) και σε 

κριτήρια επιλογής (βαθµολογούµενα κριτήρια) ανάλογα µε το είδος της 

προκηρυσσόµενης δράσης. Ειδικότερα, τα κριτήρια µε τα οποία αξιολογούνται οι 

προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του µέτρου 41 του τοπικού προγράµµατος 

είναι αυτά που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 78(α) του Καν. 1698/2005. 

Τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα III  και IV της 

παρούσας. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας ή όσοι δεν 

προσκοµίσουν κάποιο ή όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη 

των εν λόγω κριτηρίων σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα III και IV αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία. 

8.3 Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείµενο υποψήφιας πρότασης περιλαµβάνει 

ενέργειες διαφορετικών δράσεων (για παράδειγµα υποδοµές διανυκτέρευσης και 

εστίασης), αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί 

η µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα της πρότασης. 

8.4 Για κάθε προκηρυσσόµενη δράση, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις 

υποβληθείσες προτάσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής, 

καταγράφει σε ∆ελτίο Αξιολόγησης το αποτέλεσµα της αξιολόγησης µε σχετική 

αναλυτική τεκµηρίωση ανά κριτήριο και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

περιλαµβάνεται πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, µε συνηµµένα τα 

σχετικά ∆ελτία Αξιολόγησης. 

8.5  Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π) LEADER 

αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάσει της ως άνω γνωµοδότησης της επιτροπής 

αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Ε∆Π LEADER αποκλίνει από τη γνώµη της 

επιτροπής η σχετική της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. 
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8.6 Η απόφαση της Ε∆Π LEADER κοινοποιείται στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, 

προκειµένου αυτή να πραγµατοποιήσει δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο (στο 

πλαίσιο του συστήµατος εποπτείας) επί της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης. 

8.7 Μετά την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΕ-

ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, τα αποτελέσµατά του κοινοποιούνται στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. η 

οποία οφείλει να συµµορφωθεί, επικυρώνοντας ή τροποποιώντας ανάλογα την 

απόφαση της παραγράφου 5. 

8.8 Στη συνέχεια η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή στον κάθε 

υποψήφιο την απόφαση της Ε∆Π LEADER συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα 

κατάταξης της συγκεκριµένης δράσης, καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης 

της πρότασής του. Στην επιστολή αναφέρεται και η προθεσµία υποβολής ενστάσεων. 

Η απόφαση της Ε∆Π LEADER και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών 

προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., τοιχοκολλούνται στην έδρα 

της και δηµοσιεύονται σε δύο τοπικές εφηµερίδες, εφόσον υπάρχουν. 

8.9 Το συνολικό διάστηµα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προτάσεων έως την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της Ε∆Π LEADER της 

παραγράφου 5 ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 90 ηµέρες. 

8.10 Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από την ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. εξετάζεται ο προτεινόµενος προϋπολογισµός σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

κριτήρια, ενώ για έργα για τα οποία δεν απαιτείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η 

εφαρµογή επίσηµων αναλυτικών τιµολογίων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Για κατασκευαστικές εργασίες, η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. καταρτίζει πίνακα τιµών µονάδας 

ανά είδος εργασίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε∆Π LEADER. Ο πίνακας αυτός 

περιλαµβάνεται στο πλαίσιο της προκήρυξης του άρθρου 17 της παρούσας και 

κοινοποιείται στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Τυχόν αποκλίσεις των τιµών αυτών 

σε έργα του τοπικού προγράµµατος µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο σε πλήρως 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις.  

β) Για όλες τις λοιπές ενέργειες η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. εξετάζει το κόστος µε βάση τις σχετικές 

προσφορές που περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας, εκτός από τις 

περιπτώσεις που τεκµηριώνεται η µοναδικότητα του προϊόντος, και διενεργεί έρευνα 

αγοράς όπου απαιτείται.  

γ) Για να γίνουν αποδεκτές περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

η αναγκαιότητα, το εύλογο κόστος σε σχέση µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και 
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τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται η νοµοθεσία που 

σχετίζεται µε την κατασκευή και τη διάθεση στην αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού.  

Σε κάθε περίπτωση τυχόν περικοπές από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. επί του προτεινόµενου 

προϋπολογισµού του δυνητικού δικαιούχου θα πρέπει να είναι πλήρως 

τεκµηριωµένες και να αποτυπώνονται στο σχετικό ∆ελτίο αξιολόγησης. 

8.11 Ο προϋπολογισµός που διαµορφώνεται µετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί 

τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση 

έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  και στη σύµβαση της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  µε τον δικαιούχο. ∆εν 

µπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 

του έργου. Οποιαδήποτε σχετική αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το 

δικαιούχο. Για τις περιπτώσεις δηµοπράτησης ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του 

έργου που αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης και στη σχετική σύµβαση (εφόσον 

αυτή έχει υπογραφεί) τροποποιείται αφού αφαιρεθεί το ποσό της έκπτωσης. 

8.12 Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης περιλαµβάνονται 

κατασκευαστικές εργασίες η αρµόδια για την αξιολόγηση επιτροπή µπορεί, εφόσον η 

ΟΤ∆ το κρίνει σκόπιµο, να πραγµατοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόµενο 

χώρο υλοποίησης του έργου προκειµένου να διαπιστωθεί η υφιστάµενη κατάσταση. 

Τα αποτελέσµατα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας. 

8.13 Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και µέλη αυτών, στελέχη της 

εταιρείας) δεν επιτρέπεται να απαιτήσει οποιαδήποτε αµοιβή από τους υποψήφιους 

δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεών τους. 

8.14 Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους 

διευκρινίσεις µόνο επί ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και σε καµία περίπτωση 

συµπλήρωση αυτών ή νέων δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 9  
Υποβολή ενστάσεων 

 

9.1 Η προθεσµία υποβολής των ενστάσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 

ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης και δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσµία αυτή µπορεί να µην τηρηθεί, εφόσον όλοι 

οι ενδιαφερόµενοι για τη συγκεκριµένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση. 

9.2 Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, 

που συγκροτείται µε απόφαση της Ε∆Π LEADER.   
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Η σύνθεση της επιτροπής ενστάσεων των δυνητικών δικαιούχων είναι αντίστοιχη µε 

αυτή της επιτροπής αξιολόγησης. Τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων δεν µπορούν να 

έχουν συµµετάσχει στην αξιολόγηση της πρότασης του συγκεκριµένου δυνητικού 

δικαιούχου.  

Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτικά η 

αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της επί όλων των αιτιάσεων των υποβληθεισών 

ενστάσεων. 

9.3 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την επιτροπή, η Ε∆Π 

LEADER αποφασίζει επί των ενστάσεων µε βάση τη γνωµοδότηση της επιτροπής 

ενστάσεων. Σε περίπτωση που η Ε∆Π LEADER αποκλίνει από τη γνώµη της 

επιτροπής, η σχετική της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. 

9.4 Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή την ως άνω απόφαση της Ε∆Π 

LEADER, καθώς και τα πρακτικά της επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόµενους 

της δράσης στην οποία εντάσσεται η πρόταση. Η απόφαση της Ε∆Π LEADER και ο 

πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαµορφώνεται µετά την 

εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και 

τοιχοκολλούνται στην έδρα της. 

 

Άρθρο 10  
Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ – Υπογραφή σύµβασης µε την Ο.Τ.∆. 

 

10.1 Η ένταξη των έργων πραγµατοποιείται για όσες εκ των προτάσεων επαρκούν οι 

διαθέσιµες πιστώσεις ανά δράση κατά τη φθίνουσα σειρά της οριστικής βαθµολογίας 

τους. 

10.2 Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη έργων, η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. συντάσσει και 

αποστέλλει Τεχνικά ∆ελτία Έργων στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, προκειµένου 

µετά την εξέτασή τους να ενσωµατωθεί λίστα δικαιούχων σε Απόφαση Ένταξης/ 

Χρηµατοδότησης στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

10.3 Μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / Χρηµατοδότησης, η 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. καλεί τους δικαιούχους που περιλαµβάνονται σε αυτήν για υπογραφή 

σύµβασης αποστέλλοντάς τους σχετικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση 

υπογράφεται εντός 90 ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / 

Χρηµατοδότησης και εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της κοινοποιείται στην ΕΥΕ-

ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε περίπτωση µη τήρησης του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος για την υπογραφή της σύµβασης, το έργο απεντάσσεται. 
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10.4 Κατά την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση των 

κριτηρίων επιλεξιµότητας 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 3.13. Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα 

ή νοµίµως επικυρωµένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί µη πτώχευσης, λύσης και 

εκκαθάρισης θα πρέπει να αντικατασταθούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως 

ακολούθως: 

α) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου µήνα 

πριν την υπογραφή της σύµβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν 

τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό 

συµβιβασµό, 

β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου µήνα πριν την υπογραφή της σύµβασης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. ∆ιευκρινίζεται ότι επί ηµεδαπών 

ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης, 

εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης. 

10.5 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήµερος. 

10.6 Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης του δικαιούχου µε την Ο.Τ.∆. να είναι ελεύθερο βαρών 

(προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να µην εκκρεµούν διεκδικήσεις τρίτων 

επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και µη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραµµένων βαρών όταν: 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 

δανείου, προκειµένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόµενο 

ποσοστό της ίδιας συµµετοχής µε δανεισµό, 

• η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισµού ή ήπιες 

ενέργειες που δεν συνδέονται µόνιµα και σταθερά µε το ακίνητο, 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 

δανείου που χορηγήθηκε µετά από φυσική καταστροφή. 
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Επιπλέον, για τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τις Συνεταιριστικές 

Εταιρείες είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραµµένων βαρών όταν η προσηµείωση 

υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί: 

• σε εξασφάλιση δανείου, που χορηγείται στους ως άνω φορείς για την 

υλοποίηση της πρότασης, 

• σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί 

του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, 

• σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην οποία εντάσσεται η πρόταση. 

10.7 Κατά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ∆ικαιούχου και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., 

και µε απόφαση της Ε∆Π LEADER δύναται να ζητηθεί κατάθεση Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ύψους από 5% έως 10% της εγκεκριµένης ∆ηµόσιας 

∆απάνης.  

Άρθρο 11  
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

 

11.1 Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε 

διαφάνεια και µε τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε 

το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο 

ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4, καθώς και τις 

ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε και 

δικαιούχων.  

11.2  Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε δεν µπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο µέτρου 

41 του τοπικού προγράµµατος.  

11.3 Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε (Αναπτυξιακή Εταιρεία) µε σύµβαση 

εργασίας ή έργου δεν αποδέχονται άµεσα ή έµµεσα από το δικαιούχο την ανάθεση 

του συνόλου ή µέρους έργου που εντάσσεται στο µέτρο 41.  

11.4 Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε έχουν δυνατότητα ένταξης 

έργων, η δηµόσια δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της 

δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

11.5 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε 

δικαιούχους ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

η δηµόσια δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας 

δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη 
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έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της δηµόσιας δαπάνης 

του µέτρου 41.  

11.6 Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συµπίπτει µε αυτή 

της έγκρισης του τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων. Ειδικότερα, για το µέτρο 41 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και 

αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του 

δικαιούχου στην ΟΤ∆. Για τα υποµέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς και για τις 

παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα του υποµέτρου L313 µπορούν να γίνουν 

αποδεκτές αµοιβές εκπόνησης µελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.  

11.7 Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη από 

την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε µελέτη, όπως αυτή περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε 

και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσηµες προδιαγραφές που συντάσσουν οι 

αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της 

µελέτης θα πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί 

προηγουµένως από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι 

αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την 

αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του.  

Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε η τελευταία 

αποστέλλει την τροποποιηµένη µελέτη στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, η οποία 

µπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, εντός 20 

ηµερών. 

Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, 

όγκοι, δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο 

περιορισµός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα 

ανώτερα από τα προβλεπόµενα. 

11.8 Τα ενισχυόµενα έργα πρέπει: 

 i) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ-

ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ να µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,  

ii) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον 

πρόκειται για ΜΜΕ να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το άρθρο 

13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,  
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iii) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον 

πρόκειται για παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να 

διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & 

Ελέγχου του ΠΑΑ.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο 

των σηµείων (i), (ii) & (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση 

της µελέτης της παραγράφου 7 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ-

ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό 

όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 

περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να 

αντικαθίστανται άµεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, 

για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται η εκµίσθωση παγίων στοιχείων του 

έργου.  

iv) να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή 

κοινοτικές πηγές.  

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή 

της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

11.9 Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την 

ηµεροµηνία αποπληρωµής του έργου του να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης που 

προβλέπονται στη σύµβαση µε την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για 

διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική 

επιστροφή της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

11.10 Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται 

τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την 

προέγκριση δηµοπράτησης, προέγκριση σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης 

σύµβασης  ΑΠΕ.  

11.11 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση 

έγκρισής του και η σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και δικαιούχου σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, δύναται να ανακληθεί η απόφαση 

ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.  

11.12 Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος 

τοποθετεί επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το 

συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά 
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πλαίσια. Επεξηγηµατικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των 

ΟΤ∆. 

11.13 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να  

περιέχονται:  

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., η σύµβαση µε την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., 

• οι εγκεκριµένες µελέτες,  

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας,  

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης 

συµβάσεων, • οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή 

τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων 

ενεργειών,  

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα 

οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., 

• τα Αιτήµατα Πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου 

της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. (προκαταβολών και δαπανών),  

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης  

(αθεώρητο τιµολόγιο), • οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του 

έργου.  

11.14 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά 

προκειµένου να µπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να 

αποδέχονται τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από 

τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν 

πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 

χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. 

τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική 

πληρωµή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισµό Πληρωµών. Επιπλέον, σε 

περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να 

φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος κατά το 

οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή 

κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του 

ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.  

11.15 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από 

τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή 
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ανάλογη µε την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Αν, δηλαδή, 

υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και 

παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 

επιχορηγήσεις µε ιδιαίτερη λογιστική µερίδα στα βιβλία τους, µε τις κατάλληλες 

λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων 

παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι 

δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.  

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, 

συνιστούν, κατά περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχοµένως 

δηµοσιονοµικές διορθώσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

11.16 Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που προµηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να 

είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το παραστατικό 

αγοράς θα πρέπει να προσκοµιστεί σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον 

προµηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός αριθµός παραστατικού, ο τύπος 

του εξοπλισµού και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος, ή τα στοιχεία αυτά να 

αναγράφονται στο παραστατικό. 

11.17 Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται κατά το 

αίτηµα πληρωµής εκτός των άλλων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma 

Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα, δηλαδή: 

• Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµατίου είσπραξης, όπου να 

αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 

παραστατικού 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του 

εξοφλούµενου παραστατικού. 

 

Άρθρο 12  
Καταβολή ενίσχυσης στο δικαιούχο 

 

12.1 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του µέτρου 41 είναι καταρχήν 

αρµοδιότητα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., η οποία πρέπει να συντονίζει το τοπικό πρόγραµµα 

και τους εµπλεκόµενους φορείς σε όλα τα επίπεδα.  

12.2 Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε όλα τα αιτήµατα πληρωµής 

δαπανών των δικαιούχων του µέτρου 41 σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 33.1 του Καν. 

(ΕΚ) 1975/2006. Ο διοικητικός έλεγχος που διενεργεί η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. περιλαµβάνει 
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την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, της αληθούς πραγµατοποίησης των δαπανών που περιλαµβάνει το 

αίτηµα πληρωµής, την επαλήθευση της ολοκληρωµένης ενέργειας σε σχέση µε την 

ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, στο 

πλαίσιο της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., συγκροτείται µε απόφαση της Ε∆Π LEADER επιτροπή µε 

την ονοµασία: "Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER".  

Αρµοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο αυτό είναι κυρίως:  

• ο διοικητικός έλεγχος των αιτηµάτων πληρωµής δαπανών των δικαιούχων 

µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία 

τεκµηρίωσης,  

• η επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου σε κάθε αίτηµα 

πληρωµής δαπανών, εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες για 

κατασκευαστικές εργασίες, προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισµού,  

• ο διοικητικός έλεγχος των αιτηµάτων προκαταβολών των δικαιούχων,  

• η σύνταξη των Πρακτικών ∆ιοικητικού Ελέγχου Προκαταβολών και 

∆απανών, στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα του διενεργηθέντος 

ελέγχου,  

• η συµπλήρωση και υποβολή στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ των 

∆ελτίων Παρακολούθησης των έργων.  

12.3 Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER αποτελείται τουλάχιστον από τρία 

(3) στελέχη του υπηρεσιακού πυρήνα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., πανεπιστηµιακής ή 

τεχνολογικής εκπαίδευσης. Προκειµένου για πιστοποίηση έργων που περιλαµβάνουν 

κατασκευαστικές εργασίες, το ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει ειδικότητα 

µηχανικού ΠΕ/ΤΕ.  

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να αποτελείται και από πρόσωπα που παραχωρούνται στην 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. από φορείς, όπως υπηρεσιακές µονάδες του ∆ηµοσίου, επιµελητήρια 

κ.λπ., σε περιπτώσεις που το υπάρχον προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας δεν 

επαρκεί.  

12.4 Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από την 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κατόπιν σχετικού αιτήµατος πληρωµής, τµηµατικά και ανάλογα µε τη 

φύση του έργου, τον προϋπολογισµό του και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Τα 

στάδια και ο τρόπος τµηµατικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται 

στα πλαίσια της σύµβασης µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και δικαιούχου. Η κατά τα ανωτέρω 

καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή 
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του σχετικού αιτήµατος πληρωµής και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον 

τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω προθεσµία 

µπορεί να παραταθεί, στην περίπτωση που το σχετικό αίτηµα του δικαιούχου 

αποτελεί αντικείµενο δειγµατοληπτικού διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ σύµφωνα µε την παράγραφο 14 κατωτέρω. 

12.5 Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως πέντε (5) αιτήµατα πληρωµής 

δαπανών, ανάλογα µε τη φύση του έργου και τον προϋπολογισµό του. Το τελευταίο 

αίτηµα πληρωµής του δικαιούχου αφορά δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το 20% της 

αναλογούσας ενίσχυσης και η έγκριση πληρωµής του ισοδυναµεί µε αποπληρωµή 

και παραλαβή του έργου.  

12.6 Για τα έργα των υποµέτρων L123, L311, L312, L313 (για τις παρεµβάσεις 

ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας) είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού 

αιτήµατος του δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής, η οποία δε θα υπερβαίνει:  

• Το 50% της ∆ηµόσιας ∆απάνης για έργα για τα οποία η απόφαση ένταξης 

της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ εκδόθηκε το 2010, µε την προϋπόθεση 

προσκόµισης από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 

110% της προκαταβολής,  

• Το 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης για έργα για τα οποία η απόφαση ένταξης 

της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ εκδόθηκε τα επόµενα έτη, µε την 

προϋπόθεση προσκόµισης από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία 

αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.  

Το αίτηµα του δικαιούχου για χορήγηση προκαταβολής δεν περιλαµβάνεται στον 

αριθµό των αιτηµάτων πληρωµής δαπανών της παραγράφου 5 ανωτέρω.  

Το αίτηµα πληρωµής προκαταβολής συνοδεύεται επίσης από τις απαιτούµενες 

νόµιµες άδειες και βεβαιώσεις δηµοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη 

νοµιµότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριµένου έργου (όπως άδεια 

δόµησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισµούς κ.λπ.).  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται 

µετά την έγκριση και εισαγωγή στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

του ∆ελτίου Παρακολούθησης του έργου, µε το οποίο το σύνολο της δηµόσιας 

δαπάνης του έργου που έχει εισαχθεί στο ΟΠΣΑΑ ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 

ίσο µε το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο, και την 

ολοκλήρωση του Ελέγχου Εποπτείας του φακέλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  
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Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 κατωτέρω ή σε 

περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί πιστοποίηση για ποσό ∆ηµόσιας ∆απάνης 

τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.  

Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER προβαίνει σε έλεγχο του αιτήµατος 

προκαταβολής και συντάσσει Πρακτικού ∆ιοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής.  

12.7 Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την υπογραφή της 

σύµβασής του µε την ΟΤ∆, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΟΤ∆ αίτηµα πληρωµής για 

επιλέξιµες δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.  

Για τα έργα στα οποία η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ το σχετικό αίτηµα πληρωµής 

θα πρέπει να υποβάλλεται από το δικαιούχο εντός του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος.  

Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων το ανωτέρω 

διάστηµα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης ανάθεσης µεταξύ 

δικαιούχου και αναδόχου.  

Σε εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση του 

ανωτέρω διαστήµατος το πολύ για έξι (6) µήνες, µετά από σχετική έγκριση της ΕΥΕ-

ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επιφέρει 

αυτόµατα την απένταξη του έργου. Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να επανέλθει µε νέα 

αίτηση ενίσχυσης µόνο στην περίπτωση παρέλευσης διετίας από την ηµεροµηνία 

απένταξης.  

12.8 Το πρώτο αίτηµα πληρωµής δαπανών του δικαιούχου συνοδεύεται από τις 

απαιτούµενες νόµιµες άδειες και βεβαιώσεις δηµοσίων αρχών που διέπουν, κατά 

περίπτωση, τη νοµιµότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριµένου έργου 

(όπως άδεια δόµησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισµούς κ.λπ.), εφόσον αυτές 

δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο τυχόν αιτήµατος προκαταβολής. Για τα έργα που 

υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων το πρώτο αίτηµα πληρωµής, 

εκτός των ανωτέρω, συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, 

δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων.  

Κάθε αίτηµα πληρωµής του δικαιούχου, πλην της προκαταβολής, συνοδεύεται κατ΄ 

ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:  

• επιµετρήσεις εργασιών και λογαριασµό υπογεγραµµένες από τον 

επιβλέποντα µηχανικό ή την τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά 

στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  
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• εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο, • αντίγραφο του 

σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της 

επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών 

δαπανών. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται σε 

κατάσταση επισυναπτόµενων δικαιολογητικών. Με το τελευταίο αίτηµα του 

δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωµής του έργου υποβάλλονται, 

εκτός των άλλων, οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρµόδιων 

αρχών που εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα λειτουργίας.   

12.9 Το αίτηµα πληρωµής δαπανών του δικαιούχου ελέγχεται από την Επιτροπή 

πιστοποίησης έργων LEADER, η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού σύµφωνα 

µε την παράγραφο 2 ανωτέρω. Το πρακτικό αυτό λαµβάνει αύξοντα αριθµό και 

ηµεροµηνία έκδοσης και τηρείται στο αρχείο του δικαιούχου και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε..  

Παράλληλα, η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα 

και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών µε την ένδειξη: "ελέγχθηκε και 

επιχορηγήθηκε από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε." και υπό τη διακριτική της ευχέρεια είτε 

αναπαράγει σε φωτοτυπίες όλα τα παραπάνω πρωτότυπα και φροντίζει για την 

επικύρωσή τους από δικηγόρο ή συµβολαιογράφο "ως ακριβή αντίγραφα εκ του 

πρωτοτύπου", είτε αναπαράγει σε φωτοτυπίες τα ανωτέρω σφραγισµένα 

πρωτότυπα. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ 

στα αρχεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. τηρούνται τα ανωτέρω αντίγραφα/φωτοτυπίες.  

Στο πρακτικό διοικητικού ελέγχου δαπανών του τελευταίου αιτήµατος πληρωµής θα 

πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει 

το προγραµµατισµένο αποτέλεσµα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε µε 

την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 19 ανωτέρω.   

12.10 Η πληρωµή δαπανών υπολογίζεται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες και το 

ποσοστό ενίσχυσης. Το υποβληθέν αίτηµα πληρωµής δαπανών του δικαιούχου 

εξετάζεται και καθορίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιµα για ενίσχυση. Εφόσον, 

µεταξύ του ποσού δηµόσιας δαπάνης (x) που αιτείται ο δικαιούχος και του ποσού 

δηµόσιας δαπάνης (y) που κρίνεται επιλέξιµο να του καταβληθεί κατά την εξέταση 

του αιτήµατος πληρωµής, υπάρχει διαφορά άνω του 3% του (y), τότε εφαρµόζεται 

µείωση στο ποσό (y). Το ποσό της µείωσης ισούται µε τη διαφορά µεταξύ αιτούµενου 

και επιλέξιµου ποσού δηµόσιας δαπάνης (x  y) και τελικά καταβάλλεται στο δικαιούχο 

ποσό (z) = y-(x-y).  

Η παραπάνω µείωση δεν εφαρµόζεται εφόσον ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι 

δεν ευθύνεται για την προσθήκη του µη επιλέξιµου ποσού.  
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Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση του αιτήµατος πληρωµής 

δαπανών, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, το έργο αποκλείεται από 

την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ. Αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται σύµφωνα µε 

τη διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών δαπανών. Επιπλέον, ο 

δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου µέτρου για 

το τρέχον και το επόµενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 

1975/2006).  

Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται 

από την αναλογούσα δηµόσια δαπάνη.  

12.11 Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού ∆ιοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής ή 

∆απανών, η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή 

οικονοµική επιβάρυνση την αναλογούσα δηµόσια δαπάνη στο δικαιούχο. Η τράπεζα 

συνεργασίας πιστώνει το λογαριασµό του δικαιούχου από τον ειδικό λογαριασµό που 

διατηρεί η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για τα µέτρα 41 και 421, µετά από σχετική εντολή της ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. 

Ο λογαριασµός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύµβαση που έχει υπογράψει µε την 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

12.12 Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος µετά την είσπραξη του ποσού της 

επιχορήγησης υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιµολόγιο είσπραξης του 

συγκεκριµένου ποσού και να το διαβιβάσει άµεσα στην ΟΤ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 

12, παρ. 3 του Π∆ 186/1992  ΚΒΣ. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ 

ακολουθούνται οι προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες πληρωµής µε την 

προϋπόθεση ότι στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κατατίθενται όλα τα παραστατικά που 

αποδεικνύουν τη χρήση της επιχορήγησης για το συγκεκριµένο έργο του ΟΤΑ.  

12.13 Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου απαιτηθεί τροποποίηση 

των εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές αδειών, εγκρίσεων και βεβαιώσεων που 

διέπουν τη νοµιµότητα υλοποίησης, αναστέλλεται µέχρι την έκδοσή τους η καταβολή 

της αναλογούσας ενίσχυσης στο δικαιούχο.  

12.14 Για το µέτρο 41 η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ διενεργεί δειγµατοληπτικό 

διοικητικό έλεγχο επί των διοικητικών ελέγχων των αιτηµάτων πληρωµής των 

δικαιούχων που έχει πραγµατοποιήσει η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

συστήµατος εποπτείας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 33 του Καν(ΕΚ) 1975/2006 

και θα οριστεί µε υπουργική απόφαση. 
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Άρθρο 13  
Έλεγχοι 

 

13.1 Για όλα τα µέτρα του τοπικού προγράµµατος η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

διενεργεί δειγµατοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και στους 

δικαιούχους των έργων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 27 & 28 του (ΕΚ) 

1975/2006 και το Σ∆Ε του ΠΑΑ. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται, στο µέτρο του 

δυνατού, πριν από την πραγµατοποίηση της τελευταίας πληρωµής του έργου. Οι 

ελεγχόµενες δαπάνες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 4% της δηµόσιας 

δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

της δηµόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού.  

13.2 Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται προκειµένου να επαληθευθεί η ορθή 

υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, καθώς και η τήρηση 

κάθε αναληφθείσας υποχρέωσης και δέσµευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και του δικαιούχου. 

Ειδικότερα το περιεχόµενο των επιτόπιων ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 28 του 

Καν (ΕΚ) 1975/2006. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις αναλήψεις 

υποχρεώσεων και τις δεσµεύσεις του δικαιούχου που µπορούν να ελεγχθούν τη 

στιγµή της επίσκεψης.  

13.3 Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που καταγράφονται και αιτιολογούνται δεόντως 

από τις εθνικές αρχές, οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαµβάνουν επίσκεψη στο χώρο του 

έργου ή, σε περίπτωση άυλης ενέργειας, στον αρµόδιο για την ενέργεια.  

13.4 Η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ πραγµατοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους σε 

έργα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και αντίστοιχου 

δικαιούχου. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του (ΕΚ) 

1975/2006 και το Σ∆Ε του ΠΑΑ. Κάθε ηµερολογιακό έτος πραγµατοποιούνται εκ των 

υστέρων έλεγχοι που καλύπτουν τουλάχιστον το 1% των επιλέξιµων δαπανών των 

έργων, που είχαν τελική πληρωµή το αµέσως προηγούµενο έτος. Οι εκ των υστέρων 

έλεγχοι στηρίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονοµικών επιπτώσεων των 

διαφόρων έργων, υποµέτρων ή µέτρων. Οι ελεγκτές που πραγµατοποιούν τους εκ 

των υστέρων ελέγχους δεν πρέπει να έχουν εµπλακεί σε ελέγχους πριν από τις 

πληρωµές για το ίδιο έργο.  

13.5 Στις περιπτώσεις που απαιτείται, διενεργούνται από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ συµπληρωµατικοί και έκτακτοι έλεγχοι.  

13.6 Εκτός των ανωτέρω ελέγχων, διενεργείται στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε και τους 

δικαιούχους των έργων, έλεγχοι από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ, από τον Οργανισµό 

Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και από τα εντεταλµένα κοινοτικά όργανα.  
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13.7 Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των αρµόδιων εθνικών και κοινοτικών 

οργάνων διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνοµη καταβολή ποσών ενισχύσεων, τα 

ποσά αυτά θα ανακτώνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 

ενηµερώνονται κατά περίπτωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΥ∆ του ΠΑΑ και η ΕΥΕ-ΠΑΑ-

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. 

Άρθρο 14  
Ενηµέρωση δικαιούχων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση δεδοµένων τους 

 

14.1  Η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ διατηρεί τη δυνατότητα δηµοσιοποίησης 

δεδοµένων των δικαιούχων όλων των µέτρων του τοπικού προγράµµατος, σύµφωνα 

µε το άρθρο 44 του Καν. 1290/2005 και τον Καν. 259/2008. Τα εν λόγω δεδοµένα 

ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις αρµόδιες εθνικές και 

κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασφάλιση των οικονοµικών 

συµφερόντων των Κοινοτήτων.  

 

Άρθρο 15  
Πρόσβαση σε έγγραφα – Προϋποθέσεις 

 

15.1 Κάθε ενδιαφερόµενος (υποψήφιος ή δικαιούχος) µπορεί, ύστερα από γραπτή 

αίτησή του προς την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., να λαµβάνει γνώση των εγγράφων που τηρούνται 

στο αρχείο της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και έχουν σχέση µε τον ίδιο ή τους λοιπούς 

συνυποψήφιους / συνδικαιούχους (έγγραφα που έχουν υποβάλει οι ίδιοι στην ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. ή έγγραφα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. προς αυτούς).  

15.2 Συγκεκριµένα η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά 

έγγραφα, εφόσον:  

α) ο ενδιαφερόµενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα µε γραπτή αίτησή 

του, η οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά, 

β) έχει ειδικό έννοµο συµφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων,  

γ) το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων,  

δ) δεν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και 

ιδίως από αυτές του Ν.2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φυλετική ή εθνική προέλευση, υγεία, ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες κ.λπ.),  

ε) δεν παραβιάζονται δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. σε 

µελέτες κ.λπ.)   
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15.3 Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των 

σχετικών εγγράφων στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα 

έξοδα της αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο.  

15.4 Η προθεσµία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ή 

την αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου είναι πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης.  

Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την παροχή εγγράφων 

προκειµένου ο αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόµενη ένσταση, η τυχόν 

προθεσµία άσκησης αυτής αρχίζει µετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση της ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. 

Άρθρο 16  
∆ιεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών 

 

16.1 Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας, αναφοράς, αίτησης οποιουδήποτε 

ενδιαφεροµένου προς την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ που σχετίζονται µε την 

υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος ή/και την διαδικασία επιλογής της παρούσας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η τελευταία απευθύνει στην Οµάδα ερώτηµα – αίτηµα 

για την παροχή στοιχείων και απόψεων επί αυτών. 

16.2 Η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. οφείλει να απαντά στην ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ πλήρως, 

µε αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων, επί όλων των αιτιάσεων της σχετικής 

καταγγελίας-αναφοράς εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών από την 

παραλαβή του ως άνω ερωτήµατος της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Η ως άνω 

απάντηση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. δεν πρέπει να αποτελεί απλή διαβίβαση στοιχείων, αλλά 

πρέπει να περιέχει τις απόψεις της πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένες επί όλων 

των ισχυρισµών  αιτιάσεων της καταγγελίας-αναφοράς του ενδιαφεροµένου.  

16.3 Με το ως άνω ερώτηµα-αίτηµα της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ προς την 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., αναστέλλεται υποχρεωτικά κάθε εκκρεµής διαδικασία (αξιολόγησης, 

διαγωνισµού, υπογραφής σύµβασης, πληρωµής κ.λπ.) που διενεργείται από την 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ή από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ και σχετίζεται µε τη 

συγκεκριµένη καταγγελία. Οι εν λόγω διαδικασίες διενεργούνται και ολοκληρώνονται 

µετά το πόρισµα της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ και τη σχετική απάντηση στον 

πολίτη κι εφόσον δεν προκύψουν ουσιώδεις πληµµέλειες της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  και η 

καταγγελία δεν κριθεί βάσιµη ή εφόσον, µετά τη διαπίστωση πληµµελειών, η ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε.  συµµορφωθεί. Κατ εξαίρεση η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ µπορεί, σε ειδικά 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να αποφασίσει τη µη αναστολή των σχετικών 
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διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία της παραγράφου (2) για την 

απάντηση της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  είναι δέκα (10) ηµέρες.  

16.4 Κατόπιν της απάντησης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και της συγκέντρωσης όλων των 

απαιτούµενων στοιχείων, η ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, αφού τα εξετάσει, 

συντάσσει σχετικό πόρισµα σε σχέση µε όσα αναφέρονται στην καταγγελία  αναφορά 

και το κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Σε περίπτωση που από 

την εξέταση της υπόθεσης προκύψουν πληµµέλειες της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., αυτή 

υποχρεούται να συµµορφωθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µε ταυτόχρονη 

έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., η σχετική καταγγελία-αναφορά θα αποτελέσει 

αντικείµενο ελέγχου από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, σύµφωνα µε τα άρθρα 

18.6, 20.14 και 24, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

Άρθρο 17  
Επιβολή κυρώσεων στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κατά την εφαρµογή του τοπικού 

προγράµµατος 

 

17.1 Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος θα επιβληθούν 

κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Στην περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών και χρονικών ορίων που ορίζονται 

στο  άρθρο 17 παρ.3, στο άρθρο 18, παρ. 13 και 16, στο άρθρο 20 παρ. 4, στο 

άρθρο 21 παρ. 3, στο άρθρο 23 παρ. 4 και στο άρθρο 25 παρ. 2, 3 και 4 της 

παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εκατό (100) ΕΥΡΩ για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης.  

• Στην περίπτωση ουσιωδών πληµµελειών που θεραπεύονται µόνο µε επανάληψη 

της διαδικασίας και οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα/συνυπαιτιότητα της ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε., αναφορικά µε τη διαδικασία προκήρυξης (όπως µη τήρηση των οδηγιών και 

υποδειγµάτων της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, µη ορθή δηµοσίευση, δηµοσίευση 

χωρίς την προηγούµενη έγκριση της ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, σύνθεση 

επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων που δεν πληροί τους όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται, µη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για το δικαίωµα 

υποβολής ενστάσεων, µη τήρηση των προθεσµιών για την υποβολή ενδιαφέροντος 

από δυνητικούς δικαιούχους και υποβολής ενστάσεων από υποψήφιους), 

επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 1% επί του προκηρυσσόµενου ποσού και µέχρι 

€10.000.  
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• Στην περίπτωση επιβολής δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε βάρος δικαιούχου του 

µέτρου 41 ως αποτέλεσµα ελέγχων της παραγράφου 1 του άρθρου 24 της 

παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ύψους 10% επί του ποσού της 

δηµοσιονοµικής διόρθωσης. Η κύρωση αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που 

κοινοποιούνται στην Υπηρεσία προβλήµατα και παρατυπίες, που διαπιστώνονται 

από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ύστερα από δικό της έλεγχο και αφορούν αποδεδειγµένα 

ενέργειες του δικαιούχου µετά την καταβολή της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία πριν την ηµεροµηνία διενέργειας 

του σχετικού ελέγχου της.  

• Σε περίπτωση λήψης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. (όργανα της εταιρείας ή/και Επιτροπές 

ή/και µέλη αυτών ή/και στελέχη της εταιρείας) οποιασδήποτε φύσης ανταλλάγµατος 

(αµοιβής κ.λπ.) από υποψήφιους ή τους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή 

των προτάσεών τους ή για την καταβολή ενίσχυσης σε αυτούς, καταγγέλλεται η 

σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και 

καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης του άρθρου 14 της παρούσας. κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότερες της µίας εκ των ανωτέρω 

περιπτώσεων, τα πρόστιµα επιβάλλονται σωρευτικά στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για κάθε µία 

από αυτές. 

17.2 Εκτός των ανωτέρω, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, που κατ ελάχιστον 

ανέρχονται σε ένα έτος, επανεξετάζεται από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ το 

ποσό δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 431 του τοπικού προγράµµατος, το οποίο 

δύναται να µειωθεί στην περίπτωση διαπίστωσης αδικαιολόγητων καθυστερήσεων 

στην πορεία υλοποίησής του και στην απορρόφηση των πιστώσεων και µη 

συµµόρφωσης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.  σε σχετικές συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του έτους από την ΕΥΕ-ΠΑΑ-∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ προς την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

 

Εγκρίνεται µε την µε αρ. 6/29.09.2010 απόφαση του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων της Οµάδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

I.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

II. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ) 

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

VI. Η µε αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) και η µε αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισµού & 

Τουρισµού) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 3427/09.06.2010 Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού & Τουρισµού. 

VIΙ. Το εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα της ΟΤ∆ ΑΝΚΑ Α.Ε. 

VIII. Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που κρίνει η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ότι βοηθά στη 

διαδικασία τους υποψήφιους επενδυτές. (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα π.χ. 

∆ιευκρινήσεις, απαντήσεις σε ερωτήµατα κ.λ.π.) 

 


