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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER στις Π.Ε. Κοζάνης & 

Γρεβενών 

 

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και την 

διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου που έγινε από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 – Έργα Δημοσίου 

Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020 με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων 

Κατάταξης.  

Ειδικότερα από τις 61 συνολικά αιτήσεις στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 

6.988.972,43€, κρίθηκαν παραδεκτές οι 51 αιτήσεις στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 

4.641.880,30€, ενώ το ποσό της πρόσκλησης ανέρχεται στο 1.490.000,00€.  

 

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία : 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ Δ.ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

61 6.988.972,43 51 4.641.880,30 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΩΝ 

33 4.912.619,17 25 3.046.794,33 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
28 2.076.353,26 26 1.595.085,97 

 

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης, απεικονίζεται στο 

Ο.Π.Σ.Α.Α. (http://www.opsaa.gr/RDIIS ), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι δικαιούχοι, με το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της Αίτησης 

Στήριξης.  

Επιπρόσθετα η ΟΤΔ έχει ενημερώσει και ατομικά τον κάθε αιτούντα για το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, αναφέροντάς του και το δικαίωμα ένστασης.  

http://www.opsaa.gr/RDIIS
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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΑ 3215/30-11-2017 Άρθρο 10 και την προκήρυξη, οι δικαιούχοι 

έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 

αποδεδειγμένη ημερομηνία γνωστοποίησής τους, δηλαδή την ημερομηνία αποδεδειγμένης 

παραλαβής της συστημένης επιστολής (ανεξάρτητα εάν το ΟΠΣΑΑ παραμένει ανοικτό μετά και 

την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας). 

 Η προσφυγή με την ανάλογη τεκμηρίωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με 

τις Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής, οριστικοποιείται στο σύστημα και το 

εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεση μαζί με τυχόν δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) 

αποστέλλονται στην ΟΤΔ ΑΝΚΟ.  

Μετά την εξέταση των προσφυγών από την αρμόδια Επιτροπή, η ΟΤΔ της ΑΝΚΟ, θα προβεί σε 

αίτημα υπερδέσμευσης προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εγκριθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παραδεκτές αιτήσεις πέρα αυτών που αθροιστικά και με 

βάση την βαθμολογική σειρά η δημόσια δαπάνη τους δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη δημόσια 

δαπάνη της συγκεκριμένης υποδράσης  της πρόσκλησης. 


