ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER
(Ε.∆.Π) LEADER

1. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε.∆.Π) Leader Π.Α.Α
βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης
103.1/25-8-2009 του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.
2. Η επιλογή των εκπροσωπούµενων φορέων που συγκροτούν την
Ε∆Π έγινε σύµφωνα µε την µε Αριθ. Πρωτ. 3565/8-7-2009
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, για
την

∆ιενέργεια

∆ιαγωνισµού

για

την

επιλογή

Τοπικών

Προγραµµάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013(ΠΑΑ)» και την απόφαση
της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009 του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής
Ευβοίας Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1°
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.∆.Π. Leader
Η Ε.∆.Π. συστάθηκε µε σκοπό την αποτελεσµατική, αυτόνοµη και
πολυσυµµετοχική

υλοποίηση

του

Τοπικού

Προγράµµατος

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader» .
Το ∆Σ της Εταιρείας µεταβιβάζει στην Ε∆Π τις αρµοδιότητες που
συνδέονται µε την εν' γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρµογή του
εγκεκριµένου τοπικού προγράµµατος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader» σύµφωνα
µε τη σχετική Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία.
Προς το σκοπό αυτό έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε συνδυασµό µε
την λειτουργία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. που την έχει συστήσει:
1.1. Εγκρίνει το τελικό περιεχόµενο του Τοπικού Προγράµµατος
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader» όπως αυτό θα προκύψει κατά τις Τεχνικές

1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Συσκέψεις µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
1.2. Τροποποιεί το Πρόγραµµα εφόσον απαιτείται και σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.
1.3. Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των δυνητικών επενδυτών
και την βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, πριν την δηµοσιοποίηση
τους από την Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.
1.4. Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σκοπό την
υποβολή προτάσεων από του δυνητικούς τελικούς αποδέκτες.
1.5. Εγκρίνει

το

πρόγραµµα

δηµοσιοποίησης,

ενηµέρωσης

και

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού κατά την διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος
επιπτώσεων

και

και

των

δηµοσιοποιεί
δεικτών

τα

τελικά

ανάπτυξης

του

αποτελέσµατα
συνολικού

των

τοπικού

προγράµµατος καθώς και των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών.
1.6. Ορίζει

Επιτροπή/ές

Αξιολόγησης,

Ενστάσεων,

και

Παρακολούθησης, Ελέγχων και Παραλαβής των έργων/υποέργων του
Προγράµµατος.
1.7. Παραλαµβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισµάτων των
Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων.
1.8. Εγκρίνει τους τελικούς αποδέκτες πράξεων µε βάση την εισήγηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
1.9. Ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για την έγκριση ή
απόρριψη της πρότασης τους.
1.10. ∆ηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης των υποψηφίων.
1.11. Συνάπτει τις επιµέρους συµβάσεις µε τους τελικούς αποδέκτες επενδυτές των Μέτρων/Υποµέτρων του Τοπικού Προγράµµατος.
1.12. Υπογράφει τα Τεχνικά ∆ελτία Έργων/Υποέργων και µεριµνά για
την υποβολή τους καθώς και την υποβολή οποιωνδήποτε άλλων
εγγράφων ή στοιχείων που τυχόν απαιτηθούν από την αρµόδια Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων .
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1.13. Μεριµνά για την παροχή τακτικής πληροφόρησης στην αρµόδια
Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

&

Τροφίµων µέσω των µηνιαίων και τριµηνιαίων εκθέσεων του Ο.Π.Σ.
1.14. Υπογράφει τις πληρωµές της επιχορήγησης προς τους τελικούς
αποδέκτες µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Ελέγχου και Παραλαβής των έργων.
1.15. Παρακολουθεί µέσω της Οµάδας Έργου, τους τελικούς αποδέκτες επενδυτές σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει,
την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κάθε
έργου / υποέργου και του χρονοδιαγράµµατος του.
1.16. Υπογράφει την παραλαβή των έργων του τοπικού προγράµµατος
µετά την ολοκλήρωση τους µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων.
1.17. Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων λόγω
αντισυµβατικής συµπεριφοράς ή άλλης νόµιµης αιτίας.
1.18. Υποβάλει την τελική έκθεση υλοποίησης, καθώς επίσης τις
ενδιάµεσες εκθέσεις αξιολόγησης, εάν απαιτούνται από το θεσµικό
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος.
1.19. Μεριµνά για το άνοιγµα και την κίνηση των απαιτούµενων
τραπεζικών λογαριασµών για το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης.
1.20. Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών χρηµατοδοτήσεων χρηµατορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
1.21. Εγκρίνει την µεταφορά ποσών από άξονα σε άξονα ή από µέτρο σε
µέτρο, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των τελικών αποδεκτών.
1.22. Συστήνει

Οµάδες

Εργασίας

ή

προσφεύγει

σε

εξωτερικές

συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων επί ειδικών
θεµάτων,

(σχεδιασµός

ενηµερωτικού

εκδηλώσεων,

υλοποίηση

ευαισθητοποίησης

- δηµοσιοποίησης,

υλικού,
ενεργειών
σύνταξης

οργάνωση
ενηµέρωσης
εκθέσεων

κ.λ.π.)

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων
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εφαρµογής του προγράµµατος.
1.23. ∆ιενεργεί τους διαγωνισµούς και πραγµατοποιεί τις σχετικές
αναθέσεις για την αξιολόγηση του τοπικού προγράµµατος(Ενδιάµεση και
Τελική)

εάν

απαιτούνται

σύµφωνα

µε

το

θεσµικό

πλαίσιο

του

Προγράµµατος.
1.24. Μεριµνά για την τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό
αποδέκτη και παρέχει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και σε κάθε άλλο
αρµόδιο όργανο, κάθε απαιτούµενο στοιχείο σχετικά µε την εφαρµογή
του τοπικού προγράµµατος.
1.25. ∆ιευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρµόδιων οργάνων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, του ΥΠΕΘΟ και της Ε.Ε.
1.26. Συνεργάζεται µόνιµα και εποικοδοµητικά µε τις Περιφερειακές
1.27. και Εθνικές Υπηρεσίες που εµπλέκονται στην υλοποίηση των
δράσεων και έργων του προγράµµατος.
1.28. Εγκρίνει

την

τελική

έκθεση

του

Τοπικού

Προγράµµατος

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader».
1.29. Στηρίζεται τέλος, στη στελεχιακή δοµή της ΟΤ∆ για την επίτευξη
του έργου της.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
2.1. Ως πρόεδρος της Ε∆Π που αναφέρεται στο πρώτο θέµα ορίζεται ο
εκάστοτε εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας.
2.2. Στην περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση του Προέδρου της
Ε∆Π πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξής περιορισµοί: α) κάθε φορέας
εκπροσωπείται στην Ε∆Π Leader µε ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, β) η
αναλογία φορέων που συµµετέχουν στην Ε∆Π
ιδιωτικά

και

δηµόσια

συµφέροντα

πρέπει

Leader

εξυπηρετώντας

να διατηρείται σταθερή

και ίση µε 4:3, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα τηρηθεί η
διαδικασία όπως προβλέπεται στα Άρθρα 10.1 και 10.2 4.
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Ο Πρόεδρος της Ε∆Π :
-

συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετά από εισήγηση του
Συντονιστή

του

Τοπικού

Προγράµµατος

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Leader», στις οποίες και προεδρεύει.
-

Υπογράφει

τις

αποφάσεις

και

τα

συµπεράσµατα

των

συνεδριάσεων της Επιτροπής.
-

Εκπροσωπεί την Επιτροπή και δεσµεύει την εταιρεία µε την
υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία για θέµατα
σχετικά µε το Τοπικό Πρόγραµµα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader»

-

Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του προέδρου, οι
αρµοδιότητες του µεταβιβάζονται στον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΝΘΕΣΗ Ε∆Π ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΥΤΗΣ
3.1

Τα µέλη, και οι αναπληρωτές αυτών, της Ε∆Π ορίζονται από τους

εκπροσωπούµενους φορείς µε απόφαση των συλλογικών οργάνων τους
που κάθε φορά έχουν την συγκεκριµένη αρµοδιότητα.
3.2

Σε περίπτωση πρόθεσης αλλαγής των εκπροσωπούµενων φορέων

στην Ε∆Π αυτή καθίσταται δυνατή µε έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων , από το ∆Σ της
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε το οποίο υποχρεούται να συγκληθεί για το
σκοπό αυτό και τέλος από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
3.3

Ο ορισµός των µελών υποβάλλεται προς έγκριση αρχικά στην

αρµόδια Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, και κατόπιν στο ∆Σ της Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε το οποίο
υποχρεούται να συγκληθεί για το σκοπό αυτό.
3.4

Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου µέλους της Ε∆Π πριν τη λήξη

της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγο
έκπτωσης, ο φορέας ο οποίος τον όρισε, υποχρεούται να ορίσει
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αντικαταστάτη. Η διαδικασία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
3.5

Μέλος της Ε∆Π µπορεί να παυτεί από τα καθήκοντα του µόνο µετά

από σχετική αιτιολογηµένη απόφαση φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί. Η
αντικατάσταση του πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου
ΑΡΘΡΟ 4°
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της είτε µε πρωτοβουλία
του είτε ύστερα από απλή αίτηση της πλειοψηφίας των µελών της.

2.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται τουλάχιστον δώδεκα (12)
φορές το χρόνο.

3.

Μέλος που απουσιάζει ή εµποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις
της Ε∆Π µπορεί να αντιπροσωπευτεί από τον αναπληρωτή, ο οποίος
έχει οριστεί από το φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 3. Η
εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση µπορεί να περιλαµβάνει µία ή
και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5°
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1.

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη µετά από εισήγηση του
Συντονιστή του προγράµµατος και την υποβάλει για έγκριση κατά
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

2.

Τα θέµατα που τίθενται προς συζήτηση κατά την συνεδρίαση της
Επιτροπής συζητούνται µε τον τίτλο «∆ιάφορα» της ηµερήσιας
διάταξης.
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ΑΡΘΡΟ 6°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που
απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής παραλαµβάνονται από τα
µέλη, σε έντυπη µορφή, πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την
σύγκλιση της, εκτός της περίπτωσης επείγουσας και πέραν του
προγραµµατισµού σύγκλισης της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7°
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7.1

Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα 60% των µελών της
Επιτροπής.

7.2.

Κάθε µέλος έχει µία ψήφο.

7.3.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται σε πνεύµα συναίνεσης.

7.4.

Σε περίπτωση που απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε την
συναίνεση των µελών της Επιτροπής, λαµβάνεται µετά από
ψηφοφορία των παρόντων µελών µε απλή ψηφοφορία (50%+1).

7.5.

Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα υπογράφονται από όλα τα
µέλη της.

7.6.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής µε ευθύνη του Προέδρου της τίθενται
προς ενηµέρωση υπ' όψιν του ∆.Σ. της Εταιρίας.

7.7.

θέµατα τα οποία δεν σχετίζονται µε τη διαχείριση του Τοπικού
Προγράµµατος

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Leader»

παραµένουν

στις

αρµοδιότητες του ∆.Σ. της Εταιρίας.
7.8.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται προαιρετικά και
µπορούν να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι µέτοχοι της
Εταιρίας. Προαιρετικά µπορούν να καλούνται και να συµµετέχουν
επίσης χωρίς δικαίωµα ψήφου σύµβουλοι, συνεργάτες και άλλα
στελέχη της ΟΤ∆, όταν συζητούνται θέµατα αρµοδιότητας τους.

7.9.

Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για τη συµµετοχή τους στις
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συνεδριάσεις από την τεχνική στήριξη του Τοπικού Προγράµµατος
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader».
7.10. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορεί να συµµετάσχει, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας και ο
Συντονιστής του Προγράµµατος, οι οποίοι ενηµερώνουν την Ε∆Π
και

εισηγούνται

θέµατα

που

αφορούν

την

υλοποίηση

του

Προγράµµατος.
7.11. Τα µέλη της Επιτροπής πριν την επόµενη σύγκλιση της µπορούν
να

υποβάλουν

γραπτώς

θέµατα

τα

οποία

θα

αποτελέσουν

αντικείµενο συζήτησης στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8°
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
8.1.

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από Γραµµατεία η οποία επιµελείται
την προετοιµασία της τεκµηρίωσης των εκθέσεων, της ηµερήσιας
διάταξης, των πρακτικών των συνεδριάσεων κ.λ.π.

8.2.

Ρόλο Γραµµατείας της Επιτροπής εκτελεί η Οµάδα Έργου του
Τοπικού Προγράµµατος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader».

ΑΡΘΡΟ 9°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
9.1

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά µε
ευθύνη του Συντονιστή του Τοπικού Προγράµµατος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Leader» , τα οποία είναι στη διάθεση των µελών του ∆Σ, των µετόχων
της Εταιρείας και κάθε ενδιαφερόµενου.

9.2

Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Ε∆Π παρουσιάζονται στο ∆Σ της
Εταιρείας, όποτε αυτό συνεδριάζει, τα δε αποτελέσµατα εφόσον
κρίνεται
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ενηµέρωσης, υπό µορφή δελτίου τύπου.
9.3

Στα πρακτικά υπογράφεται υποχρεωτικά και αιτιολογηµένα η

άποψη της µειοψηφίας.
9.4

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών θα υπογράφονται
από τον Πρόεδρο της Ε∆Π ή από τον αναπληρωτή του όπως
προβλέπεται από το άρθρο 3.

ΑΡΘΡΟ 10°
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10.1 Τα παραπάνω Άρθρα και διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας της Επιτροπής µπορούν να τροποποιηθούν ρητά και
µόνο µε απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε
10.2 Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας της Ε∆Π, ενηµερώνεται η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αντιρρήσεις.
10.3 Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε∆Π
µπορεί να γίνει κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης.
Ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10.1.
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