
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε.∆.Π. LEADER) 

 

Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 97/10-02-2011 

 

Α/Α Πρακτικού: 11ο  

 

Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 22/02/2011 

 

Τόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A., 16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη  

 

Μέλη Ε.∆.Π. LEADER / ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 

ΠΑΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1) Παπαστεργίου Γεώργιος  Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ν. Πιερίας  

Ναι Πρόεδρος της 

Ε.∆.Π. Leader & 

∆.Σ. Πιερικής 

Αναπτυξιακής Α.Ε. 

Ο.Τ.Α 

2) Χατζηχριστοδούλου 

Ηλίας  

Επιµελητήριο Πιερίας Ναι Μέλος 

3) Χιονίδης Σάββας Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας  Ναι Μέλος 

4) Σολοποτιάς Θωµάς ∆ήµο Κολινδρού  Ναι Μέλος 

5) Χασιώτης Ιωάννης   Ένωση Αγροτικών 

Συν/σµών Πιερίας  

Ναι Αναπληρωµατικό  

Μέλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε.∆.Π. 

LEADER  (Άρθρο 6ο) και εφόσον εξασφαλίζεται η πλήρωση 50%-30% επί των παρόντων 



µελών (σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 401/10-3-2010 ΚΥΑ)  κηρύσσεται η 

έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

 

Θέµα 3ον: Ορισµός Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων Leader 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Ε.∆.Π. Leader κ. Γεώργιος Παπαστεργίου έδωσε το λόγο στην συντονίστρια 

του προγράµµατος κ. Παρτσαλίδου η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της Ε.∆.Π. Leader, ότι 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10-3-2010, την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων 157/22-07-2010 άρθρο 5-παρ. 1 και την από 12/10/2010 

υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, άρθρο 9 παρ. 11, η παρακολούθηση της 

υλοποίησης των έργων του µέτρου 41 είναι καταρχήν αρµοδιότητα της ΟΤ∆, η οποία πρέπει 

να συντονίζει το τοπικό πρόγραµµα και τους εµπλεκόµενους φορείς σε όλα τα επίπεδα. Η 

ΟΤ∆ 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 ΟΤ∆ περιλαµβάνει 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 ΟΤ∆, 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 ΕΥ∆ Leader του ΠΑΑ των ∆ελτίων Παρακολούθησης 

των έργων.  

Η επιτροπή πιστοποίησης έργων Leader αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) στελέχη του 

υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤ∆, 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 ΟΤ∆ από φορείς, όπως 

υπηρεσιακές µονάδες του ∆ηµοσίου, επιµελητήρια κ.λ.π., σε περιπτώσεις που το 

υπάρχον προσωπικό της εταιρείας δεν επαρκεί.  

  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
3ον: Τα µέλη της Ε.∆.Π. Leader ύστερα από τα παραπάνω ορίζουν οµόφωνα ως «Επιτροπή 

πιστοποίησης έργων Leader» τα στελέχη της υπηρεσιακής δοµής της Ο.Τ.∆.: 

1. Παρτσαλίδου Παρθένα, Συντονίστρια Leader – Αρχιτέκτων-Μηχανικός 

2. Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός-Μηχανικός 

3. Μυλωνόπουλος Πέτρος, Πολιτικός-Μηχανικός 

4. Νικόλαος Τζέγκας, Γεωπόνος 

5. Χριστοφόρου Υακίνθη, Πληροφορικός-∆ασοπόνος. 

Η Απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων παίρνει αριθµ. 3 του 11ου πρακτικού 

της  22.02.2011 (3/22-02-2011). 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Ε.∆.Π. LEADER κηρύσσει τη 

λήξη της συνεδρίασης.  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.∆.Π. LEADER 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ Ε.∆.Π. LEADER 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

 


