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Καινούπγιο, 25/05/2022 

Απιθ.Ππωη. : 4782 

 

Ππορ :  Πίνακαρ Αποδεκηών 

ΘΕΜΑ:  Κοινοποίηζη πποζωπινών αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ ηηρ 1ηρ  

Ππόζκληζηρ για ηην ςποβολή πποηάζεων έπγων (ππάξεων) ιδιωηικού 

σαπακηήπα, ηος Tοπικού Ππογπάμμαηορ CLLD/LEADER ηηρ Σπισωνίδα ΑΕ, ζηα 

πλαίζια ηηρ Πποηεπαιόηηηαρ 4 «Αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ και ηηρ εδαθικήρ 

ζςνοσήρ» ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 2014-2020. 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ 

ζηήξημεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 1εο Πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

έξγσλ (πξάμεσλ) ηδησηηθνύ ραξαθηήξα, ηνπ Tνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο 

Σξηρσλίδα ΑΔ, ζηα πιαίζηα ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο 

εδαθηθήο ζπλνρήο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020 

θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο επηθπξώζεθαλ κε ηελ ππ.αξ. 41/24-05-2022 ζπλεδξίαζε ηεο 

ΔΓΠ CLLD/LEADER.  

Θαηόπηλ ηνύηνπ, ζαο γλσζηνπνηνύκε ηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο απνηειεζκάησλ, ησλ 

νπνίσλ ε νξηζηηθνπνίεζε ζα πξνέιζεη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ηπρόλ ππνβιεζεηζώλ 

πξνζθπγώλ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο βαζκνινγηθήο αθνινπζίαο 

ησλ δηθαηνύρσλ θαζώο θαη ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ αλά Τπνδξάζε. 

ην ζεκείν απηό θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ, λα ζαο 

ελεκεξώζνπκε όηη δίλεηαη από ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε δπλαηόηεηα ζηελ 

ΔΓΠ CLLD/LEADER, κε κειινληηθή απόθαζή ηεο, θαη εθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί θαη ην 

ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηπρόλ ππνβαιιόκελσλ ελζηάζεσλ, λα εγθξίλεη αηηήζεηο 

ρξεκαηνδόηεζεο κηαο ή πεξηζζόηεξσλ πξάμεσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, πέξαλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξόζθιεζεο, θάλνληαο ρξήζε ππεξδέζκεπζεο κέρξη ην 120% 
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ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξόζθιεζεο. πλεπώο, θάπνηεο αηηήζεηο ζηήξημεο πνπ 

κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο θξίλνληαη πξνζσξηλά σο κε εληζρπόκελεο, ιόγσ 

εμάληιεζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξόζθιεζεο (Πίλαθαο ΗΗ), κειινληηθά κε ηε ρξήζε 

ηεο ππεξδέζκεπζεο δύλαηαη λα εληαζνύλ ζηνλ Πίλαθα Η (αηηήζεηο πξνο έγθξηζε). 

Ζ δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο δηθαηνύρνπο έρεη σο εμήο: 

1. αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ (www.trihonida.gr) ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ 

απνηειεζκάησλ, ζηηο 25/05/2022 

2. αηνκηθή ελεκέξσζε γηα όινπο ηνπο αηηνύληεο – κε ειεθηξνληθό κήλπκα κε 

απόδεημε παξαιαβήο - ζηηο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

δηθαηνύρσλ, όπσο απηέο δειώζεθαλ ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, κε ηελ επηζύλαςε 

όισλ ησλ εληύπσλ πνπ απνηππώλνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, 

ήηνη ηνπ Φύιινπ αμηνιόγεζεο - Θξηηήξηα επηινγήο, ηνπ εγθεθξηκέλνπ πίλαθα  

δαπαλώλ θάζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, θαζώο θαη ηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο 

απνηειεζκάησλ όπσο απηνί επηθπξώζεθαλ  κε ηελ ππ.αξ. 41/24-05-2022 

ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓΠ CLLD/LEADER, ζηηο 25/05/2022 

Οη δηθαηνύρνη, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ΠΘΔ (www.ependyseis.gr) ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά 

ηελ πξνζθπγή/έλζηαζή ηνπο  επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο, κε ηελ αλάινγε 

ηεθκεξίσζε θαη ηελ επηζύλαςε ηπρόλ δηθαηνινγεηηθώλ, εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο (απνδεηθηηθό παξάδνζεο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΔΦ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 43 ηεο ΤΠΑΤΓ.  

Η ςποβολή ενδικοθανών πποζθςγών/ενζηάζεων θα είναι δςναηή από ηην 

Πέμπηη 26/05/2022 και ώπα 09:00 έωρ ηην Παπαζκεςή 03/06/2022 και ώπα 

15:00. 

Ο δηθαηνύρνο, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζήο ηνπ ζην ΠΘΔ, νθείιεη 

εληόο πξνζεζκίαο δπν (2) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ νξηζηηθνπνίεζε ζην 

ζύζηεκα, λα απνζηείιεη ζηελ ΟΣΓ ην εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απνδεηθηηθό 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζήο, καδί κε ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, 

πιελ ησλ αλαξηεκέλσλ ζην ΠΘΔ. 

ε πεξίπησζε, πνπ δηθαηνύρνο δελ επηζπκεί λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηνπ ζρέδην 

παξαθαινύκε όπσο καο απνζηείιεη ππεύζπλε δήισζε απόζπξζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, 

κε γλήζην ππνγξαθήο, αλαθέξνληαο ηνπο ιόγνπο απόζπξζεο. 
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ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

 

 

Με ηιμή 

 

 

 

Υάπηρ Καθπίηζαρ 

Γενικόρ Διεςθςνηήρ 

 

 

 

 

πλεκκέλα :   

1) Φύιιν αμηνιόγεζεο - Θξηηήξηα επηινγήο  

2) Δγθεθξηκέλνο πίλαθαο  δαπαλώλ 

3) Πξνζσξηλνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

1 AENAON HOMES OE 

2 ΕΑΡΘΑΓΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 

3 ΛΣΑΙΑΚΑΓΘΑ ΛΗΘΖ 

4 ΙΗΒΗΣΑΛΖ ΠΑΛΑΓΗΩΣΑ 

5 Λ. & ΑΘ. ΚΠΑΛΗΑ ΟΔ 

6 ΙΤΓΘΩΛΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ 

7 ΓΘΟΡΟΓΗΑ ΛΗΘΟΙΑΟ 

8 ΦΔΡΔΛΣΗΛΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

9 ΓΗΟΛΤΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ 

10 ΣΔΡΓΗΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 


