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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  
Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου  
Ταχ. ∆/νση :Αλεξ. Σούτσου 35, 
Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας 
Ταχ. Κώδικας : 22132 
Πληροφορίες: Βασιλική Τσιάµα 
Τηλέφωνο : 2713601368, 2710601300 
Fax : 2710 234711 
Email : vtsiama@mou.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
Τρίπολη, 19.03.2021 
Α.Π.: 74698 
 
 

 
 
 

 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Πράξεων µε τα στοιχεία του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, 

3. Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (Σ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε 
σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει 
κάθε φορά, 

4. Τη µε αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Περιφερειών  

5. Την υπ’ αριθ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Περί πλαισίου λειτουργίας του 
Υποµέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ4268/Β/2017), Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε το «Πλαίσιο υλοποίησης Υποµέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 
Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, για παρεµβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρµογής των Τοπικών 
Προγραµµάτων», έτσι όπως κάθε φορά ισύχει. 

7. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συµπεράσµατα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
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8. Την µε αρ. πρωτ. 646 / 69 / 27.03.2019 1η Πρόσκληση Παρεµβάσεων Πράξεων Ιδιωτικού 
Χαρακτήρα της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» για την υποβολή προτάσεων 
στο ΠΑΑ 2014-2020, 

9. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» για την 
ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ 
 

10. Το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φύλλο διοικητικού ελέγχου 
στο ΠΣΚΕ και στον πίνακα αποτελεσµάτων που εκδίδεται. 

 
11. Το µε αριθµ. πρωτ. 3240/02-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

περί δυνατότητας αλλαγής νοµικής µορφής των ∆ικαιούχων ΟΤ∆ Αναπτυξιακών Εταιρειών σε 
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς του ν. 4674/2020. 

 
12. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 159/69/19-01-2021 έγγραφο της Πάρνωνας Α.Ε περί έκδοσης σύµφωνης 

γνώµης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ & Ε.Υ.∆. ΕΠΑλΘ. 
 

13. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 938/09-03-2021 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Ε.Υ.Ε ΠΑΑ 2014-2020 µε το 
οποίο δίδεται η Σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.Ε ΠΑΑ 2014-2020 επί του υπ’ αριθµ. 159/69 / 19.01.2021 
εγγράφου Αιτήµατος της Ο.Τ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί Μετατροπής της 
Ο.Τ.∆. σε Αναπτυξιακό Οργανισµό (ανωτέρω σηµείο 12). 

 
14. Το γεγονός ότι η Ε.Υ.∆. ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 δεν έχει παρέξει Σύµφωνη γνώµη (αλλά ούτε και 

αρνητική) µέχρι την έκδοση της παρούσας επί του υπ’ αριθµ. 159/69 / 19.01.2021 εγγράφου 
Αιτήµατος της Ο.Τ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί Μετατροπής της Ο.Τ.∆. σε 
Αναπτυξιακό Οργανισµό (ανωτέρω σηµείο 12). 

 
15. Το σύνολο της διαµειφθείσας αλληλογραφία της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τις 

αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και την Ο.Τ.∆. σχετικά µε 
παρέκκλιση ως προς τη µετοχική σύνθεση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» σύµφωνα 
µε το υπ’ αριθµ. 464 / 09.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

 
16. Την µε αρ. πρωτ. 74397/19.03.2021 Εισήγηση του Προϊσταµένου της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη των πράξεων, υπό προϋποθέσεις και όρους, µε τα στοιχεία που αναφέρονται 

αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στις ∆ράσεις: 

• 19.2.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης» 

• 19.2.2«Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρµογής σε εξειδικευµένους τοµείς, περιοχές ή δικαιούχους», 

• 19.2.3«Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρµογής»,  

του Υποµέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ»,  του Μέτρου 19  «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

Οι πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδος επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων 
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Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 30 Ιουνίου 

2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείµενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση 

πληρωµής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 2023 

(δύναται να οριστεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την ΟΤ∆). 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
Η συνολική δηµόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 9.617.564,70€.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να 

υλοποιήσουν τις πράξεις, σύµφωνα µε τους όρους και την περίοδο επιλεξιµότητας αυτών, 

καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. 

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση µιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, 

η ΕΥ (Ε.Π.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να προβεί στην 

ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης 

ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις). 

∆. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ 

13214/30.11.2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  την/ις εγκύκλιο/ους 

του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης (εάν υπάρχουν). 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρµόδια εθνικά 

και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ΥΑ  13214/30.11.2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης (εάν 

υπάρχουν). 

ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Μεταξύ του ∆ικαιούχου και της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυµη Εταιρεία. 

Αναπτυξιακός Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Πάρνωνας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισµός 

Ο.Τ.Α.) υπογράφεται σύµβαση, η οποία περιλαµβάνει αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν 

την υλοποίηση της ενταγµένης πράξης. 
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Β. Η παρούσα Απόφαση Ένταξης εκδίδεται υπό τις κάτωθι αυστηρές προϋποθέσεις, όρους και 

επισηµάνσεις: 

(i) Το υπ’ αριθµ. 938 / 09.03.2021 έγγραφό της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014 – 2020 λαµβάνεται 

ως Σύµφωνη Γνώµη επί του υπ’ αριθµ. 159/69/19.01.2021 εγγράφου Αιτήµατος της 

Ο.Τ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., περί Μετατροπής σε Αναπτυξιακό 

Οργανισµό, διαφορετικά η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014 – 2020 οφείλει να γνωρίσει τις περί 

του αντιθέτου απόψεις της τόσο στην Ε.Υ.∆ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο 

και στην Ο.Τ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. πριν την παραγωγή 

αναντίστρεπτων αποτελεσµάτων. 

(ii) Η παρούσα Απόφαση Ένταξης τελεί υπό την αίρεση της Σύµφωνης Γνώµης της ΕΥ∆ 

ΕΠΑΛΘ επί του υπ’ αριθµ. 159/69 / 19.01.2021 εγγράφου Αιτήµατος της Ο.Τ.∆. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., περί Μετατροπής σε Αναπτυξιακό 

Οργανισµό, γνώµη η οποία οφείλει να γνωστοποιηθεί σε εύλογο χρόνο καθώς η 

παρούσα χρονική φάση υλοποίησης των Στρατηγικών είναι κρίσιµη και απαιτούνται 

συγκεκριµένες ενέργειες και οπωσδήποτε πριν την παραγωγή αναντίστρεπτων 

αποτελεσµάτων. 

(iii) Μετά τις προϋποθέσεις (i) και (ii), οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί άπτεται της 

ευθύνης και αρµοδιότητας της Ο.Τ.∆.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. και 

ουδόλως απαλλάσσεται των ευθυνών της για τις εγκρίσεις και τις προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί σε αυτές. 

H σύννοµη εκτέλεση και οµαλή υλοποίηση του Προγράµµατος Τοπικής ∆ράσης της Ο.Τ.∆. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α άπτεται των ενεργειών της ΟΤ∆ και των 

συναρµόδιων Υπηρεσιών του Προγράµµατος. Η όποια καθυστέρηση σε διατύπωση γνώµης 

ή αποφυγής ευθύνης ενδεχοµένως να δηµιουργήσει καθυστερήσεις στους στόχους του 

Προγράµµατος. 

Η Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης ή τροποποίησης 

της παρούσας Απόφασης Ένταξης, εφόσον δεν ικανοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

αυτής. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου  

 
 
 
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε.  ΝΙΚΑΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

Απόφασης Ένταξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΟΤ∆ «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.». 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 
 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

•   ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ Π∆Ε (σε ηλεκτρονική µορφή). 

4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 

5. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οργανισµό Πληρωµών –ΟΠΕΚΕΠΕ 

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Μονάδα Β2' 

2. Φάκελος του έργου 

3. Χρονολογικό αρχείο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ αναλαµβάνουν την τήρηση των παρακάτω 
υποχρεώσεων : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την 
προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες. 

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισµούς που τίθενται, από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο 
εφαρµογής της πράξης (εάν υπάρχει) ή από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 
(ή εναλλακτικά ο ΕΦ∆). 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές 
απορρέουν από το άρθρο 20 της ΥΑ13214/30.11.2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 
απόφαση ένταξης της πράξης. 
Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής, εντός ενός 
έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 
10%, της ∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την 
επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της 
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.  
Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο της 
πράξης, εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση 
στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγµή της ένταξης. Σε κάθε 
περίπτωση µέχρι την 30-06-2023.  
Σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει παράταση του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος τηςπράξης, η οποία εγκρίνεται από τις ΕΥ∆ (ΕΠ) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου  και δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30-06-2023 και σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την αρχική καταληκτική 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µιας πράξης 
µπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόµα µήνες, µετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-
2020, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από µε αιτιολογηµένη αίτηση του δικαιούχου 
προς αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
την 30-06-2023. 
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των έργων δύνανται να επιφέρουν 
την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων 
προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν (όταν η απόφαση 
ένταξης αφορά πολλές πράξεις).  

(iii) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την ΟΤ∆ σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, για την 
υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική 
και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο του µέτρου/υποµέτρου/δράσης ή/και τις απαιτήσεις 
της/ου ΟΤ∆.  
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(iv) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του ΠΣΚΕ µε 
τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδοµένα και 
έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των 
δεικτών. 

(v)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές 
διατάξεις. 

(vi) Να παράσχουν στην ΟΤ∆ ή  διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές 

του ΠΑΑ ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για 

λογαριασµό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του προγράµµατος, ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη καθορισµένων στόχων 

και προτεραιοτήτων. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΟΤ∆ 
µέσω των αιτήσεων πληρωµής. 

(ii) Αποδέχονται, σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, και προκειµένου να µην 
υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, ότι, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι 
επιλέξιµες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, 
µε βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της 
ενίσχυσης. Ο υπολογισµός αυτός πραγµατοποιείται πριν την τελική δόση – 
αποπληρωµή του έργου, αυτόµατα από το ΠΣΚΕ. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ, ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤ∆ και τους αρµόδιους µε την 
υλοποίηση της πράξης φορείς και επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και 
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης 
της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο 
που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να 
διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:  

Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, για 
περίοδο τριών (3) ετών ή πέντε (5) ετών για µεγάλες επιχειρήσεις από την τελική 
πληρωµή να µην επέλθει: 

� παύση ή µετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού 
προγράµµατος 

� αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία 
παρέχει σε µια εταιρεία αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 
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� ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή 
των όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των µακροχρονίων 
υποχρεώσεων τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤ∆, αποδεικτικά 
τήρησης των µακροχρονίων υποχρεώσεών τους, έως τις 31-12-2023 και στο µετέπειτα 
χρονικό διάστηµα των µακροχρόνιων υποχρεώσεων τους στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, µετά την ολοκλήρωση της 
πράξης, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 111 
του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. 
(ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδοµένων. 

(i) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στον Οδηγό 
Επικοινωνίας και ∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, 
όπως ισχύει και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΠΑΑ που αναφέρονται 
αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της ΟΤ∆.  

6. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση 
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννοµων συνεπειών και 
προθεσµιών. 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση 
των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων.  

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία 
προκειµένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αµελείας, 
η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ’ ολοκλήρου.  

Επιπλέον, ο δικαιούχος που δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειµένου να λάβει ενίσχυση, 
αποκλείεται από το υποµέτρο 19.2 για το ηµερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς 
και για το επόµενο.  

Ο δικαιούχος αποδέχεται, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στο Άρθρο 30 της ΥΑ µε αρ. πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 
4268/Β/2017), Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε 
το «Πλαίσιο υλοποίησης Υποµέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεµβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις 
εφαρµογής των Τοπικών Προγραµµάτων». 

∆εν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα 
βία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆. ΣΑ: 082/1 

 

α/α Κωδικός Αίτησης  ΠΣΚΕ Πράξη 
Εγκεκριµένος 
Επιχορηγούµενος 
Προϋπολογισµός 

∆ηµόσια ∆απάνη 
Πράξης 

  

Υποδράση 19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τοµέα 

1 LD111-0043976 
Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεµα 
Βιόσφαιρας και Επιχειρηµατικές Ζώνες 
Καινοτοµίας 

19.910,00 19.910,00 

2 LD111-0051170 Επιτραπέζια Ελιά Καλαµών 20.000,00 20.000,00 

3 LD111-0050788 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ 

20.000,00 20.000,00 

Υποδράση 19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

1 LD111-0048805 
Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεµα 
Βιόσφαιρας και Επιχειρηµατικές Ζώνες 
Καινοτοµίας 

19.910,00 19.910,00 

2 LD111-0051222 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 20.000,00 20.000,00 

3 LD111-0051240 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 20.000,00 20.000,00 

Υποδράση 19.2.2.2-Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

1 LD111-0043221 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

187.136,00 93.568,00 

2 LD111-0038168 Εκσυγχρονισµός ζυθοποιίας 387.470,00 193.735,00 

Υποδράση 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

1 LD111-0050371 Εκσυγχρονισµός Επιχείρησης Αναψυχής 25.911,00 16.842,15 

2 LD111-0050465 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΙΩΤΗ» 149.425,00 97.126,25 

3 LD111-0045928 Εκσυγχρονισµός και επέκταση 
τουριστικού καταλύµατος 306.291,00 199.089,15 

4 LD111-0039930 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 302.718,00 196.766,70 

5 LD111-0049056 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ 47.250,00 30.712,50 
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6 LD111-0039347 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

30.552,00 19.858,80 

7 LD111-0047161 Εκσυγχρονισµός Παραδοσιακής 
Ταβέρνας 35.457,00 23.047,05 

8 LD111-0049573 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

72.903,00 47.386,95 

9 LD111-0049570 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 80.149,00 52.096,85 

10 LD111-0048276 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

298.413,00 193.968,45 

11 LD111-0041052 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 160.524,00 104.340,60 

Υποδράση 19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών µετά την 1η 
µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

1 LD111-0047071 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 92.704,00 60.257,60 

2 LD111-0045841 Εκσυγχρονισµός αρτοποιείου 77.531,00 50.395,15 

3 LD111-0042463 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 180.390,00 117.253,50 

4 LD111-0042579 
Ι∆ΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

218.826,00 142.236,90 

5 LD111-0042117 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ CAFÉ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Ο.Ε. ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

41.758,00 27.142,70 

6 LD111-0051303 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 

82.203,00 53.431,95 

7 LD111-0043794 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 100.673,00 65.437,45 

8 LD111-0050564 Ί∆ΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

101.733,00 66.126,45 

9 LD111-0051209 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ ∆.Κ. ΕΛΟΥΣ 

35.069,00 22.794,85 

Υποδράση 19.2.2.5 - Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού 
(παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 
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1 LD111-0049983 Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 79.696,00 51.802,40 

2 LD111-0049551 Ι∆ΡΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 72.838,00 47.344,70 

3 LD111-0050051 Ίδρυση φυσιοθεραπευτηρίου 104.106,00 67.668,90 

4 LD111-0044222 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 71.776,00 46.654,40 

5 LD111-0041233 Ι∆ΡΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 129.521,00 84.188,65 

6 LD111-0042866 Ι∆ΡΥΣΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 84.237,00 54.754,05 

7 LD111-0049568 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 76.486,00 49.715,90 

8 LD111-0045187 
Ι∆ΡΥΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΧΑΜΑΤΖΟΛΑ ΑΓΛΑΪΑΣ 

48.368,00 31.439,20 

Υποδράση 19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

1 LD111-0047219 

1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ , 
2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

223.755,00 111.877,50 

2 LD111-0045962 Εκσυγχρονισµός µονάδας τυποποίησης 
ελαιολάδου και ελιάς 51.297,00 25.648,50 

3 LD111-0050164 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 597.225,00 298.612,50 

4 LD111-0043269 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 166.761,00 83.380,50 

5 LD111-0051020 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΟΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

582.114,00 291.057,00 

6 LD111-0050388 Εκσυγχρονισµός τυποποιητηρίου ελιάς 
και ελαιολάδου 97.164,00 48.582,00 

7 LD111-0043881 Εκσυγχρονισµός-Επέκταση Οινοποιείου 427.528,00 213.764,00 

8 LD111-0050669 
Ι∆ΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΑΓΟΡΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 174.132,00 87.066,00 

9 LD111-0042106 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ & 
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 569.835,00 284.917,50 

10 LD111-0045336 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

125.348,00 62.674,00 
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11 LD111-0049366 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

599.407,00 299.703,50 

12 LD111-0042127 Ι∆ΡΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

550.886,00 275.443,00 

13 LD111-0051342 
ΕΚΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 

599.940,00 299.970,00 

14 LD111-0038023 Ίδρυση µονάδας τυποποίησης µελιού 116.502,00 58.251,00 

15 LD111-0050770 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΝΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

345.188,00 172.594,00 

16 LD111-0042095 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

573.874,00 286.937,00 

17 LD111-0042133 
ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

307.239,00 153.619,50 

18 LD111-0051146 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΝΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 17.651,00 8.825,50 

19 LD111-0051233 
Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας 
επεξεργασίας και τυποποίησης 
βρώσιµης ελιάς 

343.055,00 171.527,50 

20 LD111-0051343 Ο ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ 600.000,00 300.000,00 

21 LD111-0047160 Ίδρυση µονάδας τυποποίησης 
ελαιολάδου και µελιού 149.704,00 74.852,00 

Υποδράση 19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

1 LD111-0042865 
Ι∆ΡΥΣΗ ΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΕ∆∆ (5 
∆ΩΜΑΤΙΑ 10 ΚΛΙΝΕΣ) 

467.511,00 257.131,05 

2 LD111-0051094 
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

239.878,00 131.932,90 

3 LD111-0047449 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 

128.110,00 70.460,50 

4 LD111-0048707 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

531.982,00 292.590,10 

5 LD111-0041513 Ύδριση Τουριστικού Γραφείου 
Περιηγήσεων 28.571,00 15.714,05 

6 LD111-0042214 Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 524.352,00 288.393,60 
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7 LD111-0050366 Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 354.890,00 195.189,50 

8 LD111-0038079 
Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ-
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 350.480,00 192.764,00 

9 LD111-0038848 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΙΛΛΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε. 

223.849,00 123.116,95 

10 LD111-0040583 Ίδρυση καφετέριας 161.388,00 88.763,40 

11 LD111-0048085 Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 399.133,00 219.523,15 

12 LD111-0048213 Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 396.996,00 218.347,80 

13 LD111-0051158 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 542.250,00 298.237,50 

14 LD111-0051321 
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 198.546,00 109.200,30 

15 LD111-0048570 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΕ TOYΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ µε ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

427.333,00 235.033,15 

Υποδράση 19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

1 LD111-0039996 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 337.035,00 185.369,25 

2 LD111-0044785 Εκσυγχρονισµός Σιδηρουργείου 217.535,00 119.644,25 

3 LD111-0043207 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ 140.890,00 77.489,50 

4 LD111-0051121 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΝΕΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 307.827,00 169.304,85 

5 LD111-0051332 

Εκσυγχρονισµός και επέκταση, 
επιχείρησης λιανικού , χονδρικού 
εµπορίου ελαστικών και λιανικού 
εµπορίου καυσίµων 

429.989,00 236.493,95 

6 LD111-0048919 ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 102.835,00 56.559,25 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ 78 ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 9.617.564,70 

 

ΑΔΑ: ΩΚΣΤ7Λ1-ΗΘΓ


		2021-03-19T16:27:00+0200
	Athens




