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Μέλη Ε.∆.Π. LEADER / ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ

ΠΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
1)

Μαυρίδου Σοφία

Πιερίας

Ναι

Πρόεδρος της
Ε.∆.Π. Leader &
∆.Σ. Πιερικής
Αναπτυξιακής Α.Ε.
Ο.Τ.Α

2)

Χατζηχριστοδούλου

Επιµελητήριο Πιερίας

Ναι

Μέλος

Ηλίας
3)

Χιονίδης Σάββας

Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας

Ναι

Μέλος

4)

Πολύζος Ευάγγελος

∆ήµο Πυδνας-Κολινδρού

Ναι

Μέλος

5)

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Ένωση Αγροτικών

Ναι

Συν/σµών Πιερίας

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

2ον:

Ορισµός

Επιτροπής

Αξιολόγησης

των

προτάσεων

των

δυνητικών

δικαιούχων (δηµοσίων και ιδιωτικών) που θα υποβληθούν στα πλαίσια του τοπικού
προγράµµατος προσέγγισης Leader.

Η Πρόεδρος της Ε.∆.Π. L κ. Σοφία Μαυρίδου πήρε το λόγο και ενηµέρωσε τα µέλη ότι
σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο για την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος της εταιρίας
στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ (προσέγγιση Leader), και συγκεκριµένα
(α) την υπ΄ αριθµ 401/10-3-2010 απόφαση «Πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 του ΠΑΑ
«Προσέγγιση Leader» του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
(ΠΑΑ)», άρθρο 18 «Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του µέτρου 41»,
(β) την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1577/22-07-2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» άρθρο 8 «Κανόνες για
τον ορισµό, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών»,
(γ) την από 12/10/2010 υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ της Ο.Τ.∆. και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ∆ιαδικασία, άρθρο 8 «Κανόνες για επιτροπές» και
(δ) τον Κανονισµό Λειτουργίας της Ε.∆.Π. L, άρθρο 3ο παρ. 6, όπου αναφέρεται ότι η
αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων των ενδιαφεροµένων τελικών αποδεκτών γίνεται
από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της Ε.∆.Π.L.

Σύµφωνα µε το παραπάνω νοµικό πλαίσιο η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών
δικαιούχων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της Ε∆.Π. Leader. H
επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων αποτελείται από προσωπικό
που απασχολείται στην αναπτυξιακή εταιρεία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας η σχετική
σύµβαση έργου. Κατ΄ εξαίρεση µπορεί να αποτελείται και από πρόσωπα που παραχωρούνται
στην ΟΤ∆ 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 περισσοτέρων
της µιας επιτροπών αξιολόγησης για διαφορετικές δράσεις.

Οι γνωµοδοτικές επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων, επιλογής αναδόχων πρέπει να
παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης. Τα µέλη τους οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση
γνωµοδότησης εφόσον:

•

η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της
υπόθεσης για την οποία καλούνται να αποφασίσουν/γνωµοδοτήσουν, ή

•

είναι ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι, δικαιούχοι, ανάδοχοι κλπ), οι ίδιοι ή παρένθετα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτών, ή

•

είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και δευτέρου βαθµού, µε κάποιον από τους
ενδιαφερόµενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κλπ), ή µε παρένθετα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτών, ή

•

έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφερόµενους
(υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κλπ), ή

•

καλούνται να αποφασίσουν/γνωµοδοτήσουν επί υποθέσεως παρένθετων φυσικών ή
νοµικών προσώπων αυτών ή

•

έχουν καταρτίσει ή συµµετέχουν στην κατάρτιση φακέλων υποψηφιότητας
επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί ή υποβάλλουν αίτηση για να
υπαχθούν στο Πρόγραµµα.

Η εξαίρεση µέλους επιτροπής δύναται να ζητηθεί µε πρωτοβουλία είτε της επιτροπής,
είτε των ενδιαφεροµένων, είτε του ίδιου του µέλους, είτε της Οµάδας, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας.
Μέλη των επιτροπών τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια
έως και δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να µετάσχουν στην ίδια
συνεδρίαση.
Τα µέλη της Ε∆Π LEADER και του ∆Σ της εταιρείας δεν πρέπει να µετέχουν στις
ανωτέρω επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν στα πλαίσια της Οµάδας και
σχετίζονται µε την υλοποίηση του Προγράµµατος (αξιολόγησης, ενστάσεων, πιστοποίησης
έργων LEADER, επιλογής αναδόχων της Οµάδας).
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύµφωνα µε την
προκαθορισµένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής, όπως καθορίστηκαν στο φάκελο
υποψηφιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων ένταξης πράξεων, και τις κατατάσσει
κατά µέτρο, κατηγορία πράξης και δράση σε πίνακες προτεραιότητας.

Τα µέλη της Ε.∆.Π. L αποφασίζουν οµόφωνα ως Επιτροπή Αξιολόγησης των Φακέλων
Υποψηφιότητας στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης, των δυνητικών δικαιούχων το παρακάτω
στελεχιακό δυναµικό της Ο.Τ.∆.:
1) Παρτσαλίδου Παρθένα, Συντονίστρια Leader
2) Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Leader

3) Μυλωνόπουλος Πέτρος, Πολιτικός Μηχανικός Leader
Η Απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων παίρνει αριθµ. 2 του 12ου πρακτικού
της 09.05.2011 (2/09-05-2011).

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