
Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, με κοινοποίηση προς τους βουλευτές του Ν. Καρδίτσας απέστειλε ο 
Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, κ. Τσιαντής Δημήτρης, διαμαρτυρόμενος για την 
καθυστέρηση αδειοδοτήσεων έργων LEADER. 
 

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε προς το Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων απέστειλε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, κ. Τσιαντής 

Δημήτρης: 

 

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα 

 

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συμμετείχε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής 

Δράσης «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» με την 

υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας για υλοποίηση τεσσάρων δημόσιων 

έργων - παρεμβάσεων (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 13-12-2010) 

Οι προτάσεις μας αξιολογήθηκαν επιτυχώς από την ΟΤΔ (01-03-2011) και 

ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες στις 13-07-2011 εκδόθηκε η απόφαση 

οριστικής έγκρισης των πράξεων από την ΕΔΠ LEADER. Στη συνέχεια και με αρκετή 

καθυστέρηση εκδόθηκε η αριθ. 1668/10-02-2012 απόφαση ένταξης των πράξεων στο 

τοπικό πρόγραμμα από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.  

Στις 04-05-2012 υπογράφηκαν οι συμβάσεις υλοποίησης των έργων μεταξύ ΟΤΔ και 

Δήμου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως την 01-07-2013. 

Στη συνέχεια με το αριθ. πρωτ. 2378/25-06-2012 έγγραφο του Δήμου μας 

κοινοποιήσαμε στην ΟΤΔ τους φακέλους προέγκρισης δημοπράτησης των ακόλουθων 

τεσσάρων έργων μας : 



1) Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στις 

νέες συνθήκες (κωδ. ΟΠΣΑΑ 172568) της δράσης L313-4 με προϋπολογισμό 22.988,85 

€, 

2) Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς (κωδ. ΟΠΣΑΑ 172569) της δράσης 

L321-2 με προϋπολογισμό 119.782,37 €,  

3) Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων (κωδ. ΟΠΣΑΑ 

172570) της δράσης L323-1 με προϋπολογισμό 85.000,00 €,  

4) Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής (κωδ. 

ΟΠΣΑΑ 172571) της δράσης L323-4 με προϋπολογισμό 51.000,00 €.  

Η ΟΤΔ αφού συνέταξε άμεσα αναλυτικά φύλλα ελέγχου εγγράφων δημοπράτησης τα 

απέστειλε με το αριθ. πρωτ. 504/03-07-2012 έγγραφό της μαζί με τη θετική 

γνωμοδότησή της καθώς και τους πλήρεις φακέλους προς την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ - 

Ανταγωνιστικότητα για την έκδοση της σχετικής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης 

των δημόσιων έργων. 

Σας ενημερώνουμε ότι έως και σήμερα δεν υπάρχει απάντηση για κανένα από τα έργα 

από την Υπηρεσία σας, με αποτέλεσμα να περάσει και η θερινή περίοδος χωρίς ο 

Δήμος να έχει δημοπρατήσει κανένα από τα έργα του και αν συνεχιστεί η 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση να εισέλθουμε στη νεκρή, από κατασκευαστικής πλευράς, 

χειμερινή περίοδο για τις ορεινές περιοχές. 

Στην περίπτωση αυτή τα έργα κινδυνεύουν με απένταξη καθώς αν ξεκινήσουν να 

υλοποιούνται στις αρχές του 2013 υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορούν να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που είναι μέχρι 

την 1η Ιουλίου 2013. 

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα, 

Είναι κατανοητό ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους μας και 

ειδικότερα για τους φορείς και κατοίκους των μικρών και ορεινών Δήμων, οι οποίοι και 

υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της συνεχούς μείωσης των τακτικών 



εσόδων των ΟΤΑ αλλά και το πάγωμα της χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ, ελπίδα 

και αναπτυξιακή προοπτική μπορεί και πρέπει να αποτελέσει η άμεση έναρξη και 

ταχεία υλοποίηση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών έργων του τοπικού 

προγράμματος LEADER.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των αποφάσεων προέγκρισης δημοπράτησης 

των ενταγμένων τεσσάρων έργων συνολικού προϋπολογισμού 278.771,22 € του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. 

 

Σημ.1: Στις ιδιωτικές επενδύσεις, όπου υπάρχουν λιγότερες διαδικασίες οι ρυθμοί 

υλοποίησης των έργων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά εξαιτίας της άριστης και 

αποτελεσματικής δουλειάς των στελεχών της ΟΤΔ. 

Σημ.2: Στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα έχουν γίνει αρκετές δημόσιες 

παρεμβάσεις αλλά κυρίως πολλά ιδιωτικά έργα χάρη στην επιτυχή υλοποίηση των 

προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER II και LEADER+ του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά την περίοδο 1996-2009. 

 


