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2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) Α.Ε.»
Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας
μας εγκρίθηκε, με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η εφαρμογή
τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί
την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11/03/03 Σύμβαση μεταξύ
του Υπουργείου Γεωργίας – Ειδική Γραμματεία Γ΄ ΚΠΣ και της Ο.Τ.Δ.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί
αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του :
Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Ολοκληρωμένες και Πιλοτικού
Χαρακτήρα Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης»
ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙ-

/ΠΡΑΞΗ

ΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ

1.2

Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη
της επιχειρηματικότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.2.1

ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.2.1.1

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών
διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση
της δυναμικότητας της περιοχής.

1.2.1.2

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών
εστίασης

για

τη

συμπλήρωση

της

δυναμικότητας της περιοχής.
1.2.1.3

Ανάπτυξη

αγροτουρισμού

αγροκτήματα

με

πρόβλεψη

διανυκτέρευσης).
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(επισκέψιμα
υποδομής

Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα

Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα

Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα
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1.2.1.4

Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών
μορφών
ιαματικός,

τουρισμού

(θρησκευτικός,

Φυσικά ή Νομικά

ορεινός,

εκπαιδευτικός,

Πρόσωπα

κατασκηνωτικός κ.λ.π.).
1.2.1.5

1.2.1.6

Τοπικά κέντρα οργάνωσης,

ΟΤΑ,

Επιχειρήσεις

πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού

των

τουρισμού.

Συλλογικοί φορείς.

ΟΤΑ

,

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για
την

εξυπηρέτηση

του

αγροτικού

τουρισμού(παραδοσιακά
Κέντρα

δημιουργικής

καφενεία,
απασχόλησης

Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα

επισκεπτών κ.λ.π).
1.2.1.7

Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού
τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης.

ΜΕΤΡΟ

1.4

Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα

Προστασία – ανάδειξη & αξιοποίηση
φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.4.1

ΠΡΑΞΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του φυσικού περιβάλλοντος

1.4.1.4

Διαδρομές

πρόσβασης,

μονοπάτια,

γεφύρια.

ΟΤΑ,

Νομικά

Πρόσωπα,
συλλογικοί φορείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.4.2

ΠΡΑΞΗΣ

Οικιστική αναβάθμιση περιοχών
(οικισμών, γειτονιών) με
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε
εφαρμογή ολοκληρωμένου
σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.4.2.2

1.4.2.3

Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής

ΟΤΑ,

Φυσικά ή

κληρονομιάς (μνημεία, μύλοι, γεφύρια,

Νομικά

Πρόσωπα,

κλπ).

συλλογικοί φορείς.

Μουσεία

αγροτικής,

λαογραφικής

πολιτιστικής κληρονομιάς.

και

ΟΤΑ,

Νομικά

Πρόσωπα,
συλλογικοί φορείς.
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1.4.2.5

Σήμανση

αξιοθέατων,

μνημείων,

μονοπατιών – χαρτογραφήσεις.

ΟΤΑ,

Νομικά

Πρόσωπα,
συλλογικοί φορείς,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.4.3

ΠΡΑΞΗΣ

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
και

εκδηλώσεων

διατήρησης

ανάδειξης
της

και

τοπικής

κληρονομιάς.
ΔΡΑΣΕΙΣ

1.4.3.1

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και

ΟΤΑ , Επιχειρήσεις

εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης

ΟΤΑ,

της τοπικής κληρονομιάς.

σύλλογοι,

Πολιτιστικοί
λοιποί

συλλογικοί φορείς.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των μέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει
ως εξής:
Μέτρο 1.2 Ενισχύσεις σε επενδύσεις - Στήριξη στην επιχειρηματικότητα
ΠΡΑΞΗ 1.2.1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Ποσό
%

ΔΡΑΣΕΙΣ

1
1.2.1.1

Δημιουργία

και

βελτίωση

2
υποδομών

διανυκτέρευσης

για

συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
1.2.1.2

Ανάπτυξη

αγροτουρισμού

(επισκέψιμα

αγροκτήματα

με

πρόβλεψη

υποδομής διανυκτέρευσης).
1.2.1.4

4

1.000.000

550.000

55,00

200.000

110.000

55,00

440.000

242.000

55,00

400.000

220.000

55,00

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της
δυναμικότητας της περιοχής.

1.2.1.3

3

τη

Ανάπτυξη

εναλλακτικών

και

ειδικών

μορφών

τουρισμού

(θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός
κ.λ.π.).
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1.2.1.5

Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού
τουρισμού.

1.2.1.6

82.500

55,00

370.000

203.500

55,00

140.000

77.000

55,00

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
τουρισμού(παραδοσιακά

καφενεία,

Κέντρα

δημιουργικής

απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π).
1.2.1.7

150.000

Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις
ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.1

2.700.000 1.485.000 55,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2

2.700.000 1.485.000 55,00%

Μετρο 1.4 Προστασία –ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικής & πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΠΡΑΞΗ 1.4.1. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού

περιβάλλοντος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
1
1.4.1.4

2

Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.1

3

4

70.000

70.000

100%

70.000

70.000

100%

ΠΡΑΞΗ 1.4.2. Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών) με
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου
σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
1
1.4.2.2

2

3

4

80.000

80.000

100%

100.000

100.000

100%

Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών – χαρτογραφήσεις.

150.000

150.000

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.2

330.000

330.000

100%

Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς (μνημεία, μύλοι,
γεφύρια, κλπ).

1.4.2.3
1.4.2.5

Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
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ΠΡΑΞΗ 1.4.3. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης
και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
1

2

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης
1.4.3.1

3

4

και
140.000

105.000

75%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.3

140.000

105.000

75%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.4

540.000

505.000

93,5%

διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

Ως προς τη διάρθρωση της Δημόσιας Δαπάνης ανά Μέτρο επισημαίνεται ότι:
Τα μέτρα, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνται από :
ΜΕΤΡΑ

ΚΟΙΝ.

ΕΘΝΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(ΕΓΤΠΕ-Π)

(ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

1.2

35,00%

20,00%

45,00%

1.4

70,14%

23,38%

6,48%

Τα παραπάνω ταμεία ΕΓΤΠΕ-Π και Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας) έχουν σαν
στόχο

: α) την καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης

περιοχής, β) την ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως
δραστηριότητας – κλειδί αγροτικών περιοχών, γ) τη διευκόλυνση της συγκράτησης του
πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες και δ) τη διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του
τοπίου και της κληρονομιάς.
Επισυνάπτονται αναλυτικοί χρηματοδοτικοί πίνακες ανά κατηγορία πράξης, δράση
και χρηματοδοτικό ταμείο στο τέλος της παρούσης.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί το Παράρτημα αυτής στο
οποίο περιλαμβάνονται:
-

ενημερωτικό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τη
διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,

-

υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους
ενδιαφερόμενους τελικούς αποδέκτες (υποψήφιους επενδυτές).
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Η παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθεται, σε έντυπη και μαγνητική μορφή,
χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε., Δ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, τηλ. 24930
24222 &25047 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας
μας www.anelkis.gr
Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση στον τοπικό τύπο και
συγκεκριμένα :
A. Σε εφημερίδες εμβέλειας Νομού («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (φύλλο της 26 – 10 – 2003 &
φύλλο της 30-10-2003 ) & «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» (φύλλο της 30 –10 – 2003 ) )
Β. Σε τοπικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Ελασσόνα («ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ» (φύλλο
της 30 –10 – 2003) & «ΕΚΔΟΣΗ» (φύλλο της 28 –10 – 2003)).
Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, κατηγοριών πράξεων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η
παρούσα πρόσκληση είναι τα δημοτικά διαμερίσματα Ελασσόνας και Τσαριτσάνης του Δήμου
Ελασσόνας, το δ.δ. Κρανέας του Δήμου

Αντιχασίων,

τα δ.δ. Σκήτης και Σκλήθρου του

Δήμου Μελιβοίας, το δ.δ. Ραψάνης του Δήμου Κάτω Ολύμπου και το δ.δ. Σπηλιάς του Δήμου
Νέσσωνος, εκτός από την δράση 1.2.1.3. ‘’ Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα
αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης)‘’ και την δράση 1.2.1.5 ‘’Τοπικά
κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
εφαρμοστεί σε όλη

αγροτικού τουρισμού’’ που μπορεί να

την περιοχή παρέμβασης. Επίσης η δράση 1.4.3.1

‘’Δράσεις για την

ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς’’ που
θα εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης εκτός της περιοχής εφαρμογής του
Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Γεωργίας.
Ο πίνακας με την περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης.
Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
3.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 22 Δεκεμβρίου
2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.
3.2 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε., Δ. Βλαχοδήμου 1,
Ελασσόνα, τηλ. 24930 24222 &25047

είτε ιδιοχείρως, είτε

με συστημένη ταχυδρομική

επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Μπασδέκη Σεβαστής.
3.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών 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.
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Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο
πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται
δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
3.4 Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.
3.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας
υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Τυχόν παράταση μπορεί να δοθεί τουλάχιστον 7 ημέρες
πριν την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής και θα γίνει γνωστή
εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.
Άρθρο 4: Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες
4.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., στα τηλέφωνα 24930
24222 & 25047(έδρα της Ο.Τ.Δ.) υπεύθυνοι κα Μπασδέκη Σεβαστή και κ. Μουκίδης Γεώργιος
και 2410 284696 (Παράρτημα Λάρισας) υπεύθυνη κα Χαρταλάμη Αθηνά.
Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες
και με επιτόπου επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας

(Δ.Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα και

Σωκράτους 111 Λάρισα).
4.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος θα παρέχονται 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).
4.3 Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 5: Περιεχόμενο επενδυτικών προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο «φάκελο υποψηφιότητας»,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας.
Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας
απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ο φάκελος υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα και επιπλέον σε μαγνητική μορφή (cd).
Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του.
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Άρθρο 6: Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων – Αποτέλεσμα επιλογής
6.1 Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
συστήνεται με απόφαση του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ.
Η Επιτροπή αποτελείται από : στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. κατάλληλων ειδικοτήτων ή και
από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται μετά από σχετικό διαγωνισμό και δεν
έχουν καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
6.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένη
διαδικασία και κριτήρια επιλογής και τις κατατάσσει κατά μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση
σε πίνακες προτεραιότητας.
Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα αυτών περιγράφονται
αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας.
6.3 Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί με
ιδιωτικό ταχυδρομείο στους ενδιαφερόμενους τον πλήρη κατάλογο των αποτελεσμάτων
εξασφαλίζοντας την αποδεδειγμένη παραλαβή τους. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει πλήρη
τεκμηρίωση στις περιπτώσεις απόρριψης, καθώς και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.
Άρθρο 7: Αντιρρήσεις-Ενστάσεις
7.1 Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε δέκα
εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης.
7.2 Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του
οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν
μπορεί να έχουν καμία σχέση με το Δ.Σ. και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. και
επιπλέον δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου
επενδυτικού σχεδίου.
7.3 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η Ο.Τ.Δ. εκδίδει σχετική απόφαση,
στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους με ιδιωτικό ταχυδρομείο εξασφαλίζοντας την αποδεδειγμένη παραλαβή
τους.
Άρθρο 8: Κατάρτιση Σύμβασης
8.1 Η οριστική έγκριση των επενδυτικών προτάσεων πραγματοποιείται από την Ο.Τ.Δ. μετά
την εξέταση, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, της πληρότητας των
κριτηρίων ένταξης πράξεων για το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο του Έργου στο οποίο
περιλαμβάνεται η επενδυτική πρόταση και την έκφραση της γνώμης της.
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8.2 Οι τελικοί αποδέκτες των οποίων οι προτάσεις εγκριθούν τελικά καλούνται για την
υπογραφή Σύμβασης με την Ο.Τ.Δ., στην οποία καθορίζονται ρητώς οι υποχρεώσεις και οι
ευθύνες των δύο μερών (εγκεκριμένα χρηματοδοτικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
διαδικασία καταβολής ενίσχυσης, παρακολούθηση του έργου, έλεγχοι κλπ.).
Εγκρίνεται με την αριθ. 8/2003 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+.
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