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Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων  

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης  
του τοπικού προγράμματος LEADER  

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.   
 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013, που υλοποιεί η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε.   
 
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος –Ε.Δ.Π. LEADER στη συνεδρίασή της με α/α: 2/17-
03-2014 αποδέχθηκε και κατακύρωσε τα αποτελέσματα των Επιτροπών Αξιολόγησης ανά 
Δράση και με την απόφασή της με α/α: 5/2-6-2014 οριστικοποίησε τον Πίνακα Κατάταξης, 
μετά και την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που 
πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και διαπιστώθηκε η ορθότητα της αξιολόγησης και τα αποτελέσματα αυτής. 
 
Από το σύνολο των 27 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, συνολικού αιτούμενου 
προϋπολογισμού 4.089.183,39€ με Δημόσια Δαπάνη 2.473.840,41€, εγκρίθηκαν δώδεκα 
(12) σχέδια προϋπολογισμού 2.067.935,25 ευρώ (Δημόσιας Δαπάνης 1.288.346,01 ευρώ) 
και δεκαπέντε (15) απορρίφθηκαν αιτιολογημένα, καθώς δεν πληρούσαν κριτήρια 
επιλεξιμότητας. 
 
Στους υποψήφιους επενδυτές κοινοποιήθηκαν (με ημερομηνία 3/6/2014) με συστημένη 
επιστολή:  Απόσπασμα Πρακτικού της Ε.Δ.Π. LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τα 
αναλυτικά δελτία αξιολόγησης της πρότασής τους με τον πίνακα κατάταξης των 
προτάσεων της συγκεκριμένης δράσης καθώς και το υπόδειγμα υποβολής ένστασης. 
 
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης – δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
Ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων είναι η 5/6/2014 
(ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα ΛΑΟΣ φύλλο της Πέμπτης 5/6/2014). 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής της ένστασής σας, προκύπτει η Παρασκευή 20 Ιουνίου 
2014 και ώρα 13:00. 
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10, τόσο το Πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 
Ε.Δ.Π. LEADER, όσο και ο πίνακας κατάταξης των προτάσεων ανά δράση είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  –www.anhma.gr - και τοιχοκολλημένα στην έδρα της. 
 
Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των προτάσεων ανά δράση. 
  

 

ΒΕΡΟΙΑ  4/6/2014 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER  της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.   

Καραπαναγιωτίδης Κων/νος 


