
                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  1 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.1 

ΚΑΙ 3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ» 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  2 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.1 ΚΑΙ 3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 

 
Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και ειδικότερα στον 

Άξονα 4, εγκρίθηκε από το Τμήμα Γεωργίας, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος 

LEADER Επαρχίας Λάρνακας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία 

αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη ΟΤΔ).  

 

Για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Τμήματος 

Γεωργίας και της ΟΤΔ, στις 18 Νοεμβρίου 2009. Το ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης που 

κατανέμεται στην ΟΤΔ για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος ανέρχεται στα 

2.283.957€ (συνολική δημόσια δαπάνη).  

 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

δυνητικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του 

Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ 2007-13, Μέτρο 4.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης», Καθεστώς 4.1.3 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας». 

 

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία. 

 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου και Καθεστώτος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

πρόσκληση έχει ως εξής: 

 
Κοινοτική 
Συμμετοχή 

(1) 

Εθνική 
Συμμετοχή 

(2) 

Δημόσια 
Δαπάνη 

(1+2) 

Ενδεικτική 
Ιδία Συμμετοχή 

(3) 

Ενδεικτικό 
Συνολικό 

Κόστος (1+2+3) 

ΜΕΤΡΟ 4.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» 

863.000 863.000 1.726.000 1.004.000 2.730.000 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1.3 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» 

Έργα Δημοσίου Συμφέροντος 

522.000 522.000 1.044.000 116.000 1.160.000 

 

Το Μέτρο και η Δράση στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνται κατά 50% 

από την Κυπριακή Δημοκρατία και κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί το Παράρτημα αυτής στο οποίο 

περιλαμβάνονται: 

 Τεύχος Ενημέρωσης σχετικά με το Τοπικό 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 δυνητικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές). 

 

Η παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθεται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

δωρεάν, στα γραφεία της ΟΤΔ, Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Βορόκληνη, 
Λάρνακα, τηλ. 24 815280 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anetel.com. 

 

Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση στον τύπο και συγκεκριμένα:  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ημερομηνία Δημοσίευσης 

Φιλελεύθερος 15/03/2011 

Φιλελεύθερος 23/03/2011 

Σημερινή 16/03/2011 

Σημερινή 22/03/2011 

 

 

Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής 

Περιοχή εφαρμογής του Μέτρου και της Δράσης, στα οποία αναφέρεται η παρούσα 

πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας 

Λάρνακας της Ομάδας μας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Ενημέρωσης του 

Παραρτήματος της παρούσας. Συνοπτικά, περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος αποτελεί 
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το σύνολο της Επαρχίας Λάρνακας, εκτός του Δήμου Λάρνακας, και των Κοινοτικών 

Συμβουλίων Αναφωτίας, Ξυλοφάγου και Τρούλλων. 

 

Άρθρο 3: Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν 

προτάσεις από:   

 Στο Καθεστώς 4.1.3 για τη Δράση 4.1.3/3.1: η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και ο 

ΚΟΤ. 

 Στο Καθεστώς 4.1.3 για τη Δράση 4.1.3/3.2: η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

   
Άρθρο 4: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων  
4.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 7η Ιουνίου, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

 

4.2 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στην έδρα της ΟΤΔ: Αγίου Λαζάρου 

2Β, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα. 

 

4.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΟΤΔ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί στην ΟΤΔ μετά την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή και ως ουδέποτε υποβληθείσα, επιστρέφεται σε αυτούς που 

την υπέβαλαν.  

 

4.4 Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται απόδειξη παραλαβής από την ΟΤΔ. 

 

4.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΟΤΔ 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 5: Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΟΤΔ, στο τηλέφωνο:  

24 815280. Υπεύθυνοι πληροφόρησης είναι οι Μάκης Παπαμιχαήλ και Κοσμάς Κοσμά, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και από 09:00 – 13:00. 
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5.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί γραπτώς τουλάχιστον δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής). 

 

5.3 Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 6: Περιεχόμενο επενδυτικών προτάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο «Φάκελο Υποψηφιότητας», 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του Φακέλου Υποψηφιότητας 

απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει: 

 Τον πρωτότυπο Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά (και σε μαγνητική 

μορφή - cd) ΚΑΙ 

 Τρία (3) αντίγραφα του πρωτότυπου φακέλου. Το ένα από τα τρία αντίγραφα πρέπει 

επίσης να είναι σφραγισμένο. Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται πιστά αντίγραφα του 

πρωτότυπου φακέλου. 

 

 

Εξωτερικά, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος αναγράφει τα εξής: 

 

 

«Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας στα πλαίσια της προκήρυξης του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας για τη ΔΡΑΣΗ: ……/….». 
Ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου: …………………….. 
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………... 

Διεύθυνση: ……………………………………………………… 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………….. 
Τίτλος Προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου: ……………………….….. 
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Οι υποφάκελοι φέρουν επίσης την ένδειξη του κυρίως φακέλου, καθώς επίσης και την ένδειξη 

«Πρωτότυπος φάκελος» και «Αντίγραφο 1, Αντίγραφο 2 και Αντίγραφο 3» αντίστοιχα.  

 

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ δεν επιτρέπεται η υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του. 

 

Άρθρο 7: Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων – Αποτέλεσμα επιλογής 

7.1 Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

συστήνεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.  

 

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 την Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος LEADER. Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη φύση των δράσεων. 

 

7.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης για κάθε Δράση εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα 

με συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής και τις κατατάσσει σε πίνακες 

προτεραιότητας.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα αυτών περιγράφονται 

αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Ενημέρωσης. 

 

7.3 Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκριση από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, η ΟΤΔ κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον 

πλήρη κατάλογο των αποτελεσμάτων εξασφαλίζοντας την αποδεδειγμένη παραλαβή τους από 

αυτούς (δια χειρός παράδοση επιστολής). Η κοινοποίηση περιλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση 

στις περιπτώσεις απόρριψης, καθώς και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων. 

 

Άρθρο 8: Αντιρρήσεις – Ενστάσεις 

8.1 Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε δέκα 

εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης. 

 

8.2 Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση της 

Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν θα 
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έχουν καμία σχέση με το Δ.Σ. και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της 

ΟΤΔ και επιπλέον δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

8.3 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων και την 

έγκριση της διαδικασίας από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, η ΟΤΔ 

εκδίδει σχετική απόφαση, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία 

κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με εξασφάλιση αποδεδειγμένης παραλαβής (δια χειρός 

παράδοση επιστολής). 

 

Άρθρο 9: Κατάρτιση Σύμβασης  

9.1 Η οριστική έγκριση των προτάσεων πραγματοποιείται από την ΟΤΔ μετά την εξέταση και 

έγκριση από την ΤΕΑ και τη Μονάδα Εφαρμογής, της πληρότητας των κριτηρίων ένταξης 

πράξεων για το αντίστοιχο Μέτρο στο οποίο εμπίπτει η δράση.  

 

9.2 Οι τελικοί αποδέκτες των οποίων οι προτάσεις εγκριθούν τελικά καλούνται για την 

υπογραφή Σύμβασης με τη Μονάδα Εφαρμογής, στην οποία καθορίζονται ρητώς οι 

υποχρεώσεις και οι ευθύνες των τριών μερών (εγκεκριμένα χρηματοδοτικά στοιχεία, 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διαδικασία καταβολής ενίσχυσης, παρακολούθηση του έργου, 

έλεγχοι  κλπ.). 

 

 

 

Σπύρος Ελενοδώρου 

 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 


