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«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Τόπος συνεδρίασης:

Ιωάννινα

Χώρος:

Γραφεία Εταιρείας

Ημερομηνία:

14.11.2014

Ημέρα:

Παρασκευή

Ώρα:

10:00’

Στοιχεία πρόσκλησης:

887/12.11.2014

Τήρηση πρακτικών:

Ηλίας Μώκος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο :

Λήψη απόφασης επί των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης
του Τοπικού Προγράμματος & οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.

Κωνσταντίνος Ντέτσικας

1. Κωνσταντίνος Κατσανάκης

2.

Ιωάννης Μήτσης

3.

Πέτρος Ζουμπούλης

4.

Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης

5.

Βασίλειος Μήτσιος

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση, η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής και μέλος της επιτροπής ενστάσεων της 2ης προκήρυξης του
προγράμματος κ. Κιτσάκης Βασίλειος εισηγείται το θέμα, ως εξής::
Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των υποβληθέντων επενδυτικών της 3ης προκήρυξης του
τοπικού προγράμματος, η ΟΤΔ κοινοποίησε με συστημένη επιστολή σε κάθε υποψήφιο δικαιούχο την
απόφαση της ΕΔΠ LEADER, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης δράσης,
καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του.
1

Η απόφαση της ΕΔΠ LEADER και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ, τοιχοκολλήθηκαν στην έδρα της και δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο.
Δόθηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων 15 ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή
της συστημένης επιστολής.
Υποβλήθηκαν 2 ενστάσεις υποψήφιων δικαιούχων, όλες εντός της προθεσμίας, οι οποίες εξετάστηκαν
από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων, η οποία και συνέταξε το ακόλουθο πρακτικό, όπου
περιλαμβάνεται αναλυτικά η αιτιολογημένη γνωμοδότησή της επί όλων των αιτιάσεων των
υποβληθεισών ενστάσεων:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Διευθυντής και μέλος της επιτροπής ενστάσεων κ. Κιτσάκης Βασίλειος
αναλύει κάθε μία ένσταση και την αντίστοιχη γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων.
Η Ε.Δ.Π. LEADER, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική
συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
Α)

Την απόρριψη όλων των υποβληθεισών ενστάσεων και συγκεκριμένα για κάθε μία ως εξής:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β)

Εγκρίνει τους τελικούς πίνακες απορριπτόμενων και εντασσόμενων προτάσεων των δράσεων

στις οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις, ως εξής:

ΔΡΑΣΗ L312-2

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
"ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε."

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14

260/30-4-2014

Καρράς Μιχαήλ

Ίδρυση πάρκου
αναψυχής

296580,59

2

ΔΡΑΣΗ L313-5

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
"ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε."

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

8

254/30-4-2014

Λαφτσή
Αλεξάνδρα

Ενοικιαζόμενες
κατοικίες

600.000,00

271/30-4-2014

ΗΛΙΟΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.

Εκσυγχρονισμός &
Επέκταση
ξενοδοχειακής
μονάδας 3* στην
Πλαταριά Συβότων
από την υπό
σύσταση εταιρεία
¨ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ"

599.588,30

25

ΔΡΑΣΗ L313-5

16/262/30-42014

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
"ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε."

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΤΕΤΕΛ
Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.

Ίδρυση 3
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών, 12 κλινών
και ίδρυση μονάδας
εστίασης με παροχή
υπηρεσίας γευμάτων
από εστιατόριο

599.341,31

592.007,31

59

3

Για τις υπόλοιπες δράσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, τα αποτελέσματα ισχύουν όπως
αυτά επικυρώθηκαν σε προηγούμενη απόφαση της ΕΔΠ (23/6.10.2014).
Γ)

Να κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή η ανωτέρω απόφαση της ΕΔΠ LEADER, καθώς και το

πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων, στους ενδιαφερόμενους της δράσης στην οποία εντάσσεται κάθε
ένσταση.
Δ)

Η απόφαση της ΕΔΠ LEADER και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, όπως

διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ και να
τοιχοκολληθούν στα γραφεία της.
Ε)

Να συνταχθούν και να αποσταλούν τα τεχνικά δελτία των εντασσόμενων έργων στην ΕΥΕ

ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ώστε να εξεταστούν και να εκδοθεί η απόφαση ένταξης της πράξης
(απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης), προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους υποψήφιους
δικαιούχους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 401/2010.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

2. ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά της ΕΔΠ LEADER
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

4

