
ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ   
ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ Α.Δ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ 

«ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
(CLLD) – LEADER» 

• Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020 

• Προτεραιότητα 4 ΔΠΑΛΘ 2014-2020 



 
 

Η Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (CLLD), 

βαζηζκέλε ζηελ πξνζέγγηζε LEADER, είλαη κηα κέζνδνο 

ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπηθώλ νινθιεξσκέλσλ 

αλαπηπμηαθώλ ζηξαηεγηθώλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζε 

ηνπηθό επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, 

ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

πλνιηθά έρνπλ επηιεγεί 47 πεξηνρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξόληνο κέηξνπ.  



 
Ρα ηακεία εθηακίεπζεο CLLD 2014 - 2020 

1. Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΓΡΑΑ) 
 

2. Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) κέζσ ηνπ ΞΔΞ 
 
 

3. Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΡΘΑ) 
 
 

 



Ρν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηνπ CLLD γηα 
ηελ πεξίνδν 2014-2020 

ΔΓΡΑΑ:                                   311.500.000,00€ 

Δζληθή ζπγρξεκαηνδφηεζε:    34.611.111,11€ 

Πχλνιν:                                 346.111.111,11€ 

 

Κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηακείνπ ΔΡΘΑ αλέξρεηαη                 

~ 400.000.000€  

 



Νξζή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο δηαρείξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο - Ξνηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Ξξνζξάκκαηνο 

Οη ΓΑ ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ ΔΠΑΛΘ είλαη νη αξκόδηνη θνξείο γηα ηα 
παξαθάησ: 

 Καηάξηηζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, απαηηνύκελσλ εγρεηξηδίσλ, θ.ιπ. 

 Έιεγρνη επνπηείαο επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο & 
εθαξκνγήο 

 πληνληζκόο δηαρείξηζεο & εθαξκνγήο, παξνρή νδεγηώλ & 
ζηήξημεο ζηηο ΓΑ ησλ Πεξηθεξεηώλ & ΟΣΓ, παξαθνινύζεζε & 
αμηνιόγεζε πινπνίεζεο ηνπ LEADER 

 

Οη ΓΑ ησλ Πεξηθεξεηώλ (Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο) γηα πξώηε 
θνξά είλαη ν αξκόδηνο θνξέαο γηα ηα παξαθάησ: 

 Έιεγρνο ηήξεζεο  θαη πινπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ 

 ύληαμε απόθαζεο έληαμεο/ ρξεκαηνδόηεζεο  

 Γεηγκαηνιεπηηθόο δηνηθεηηθόο έιεγρνο & αλαγλώξηζε ησλ δαπαλώλ 

 Δπηηόπηνη θαη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη 

 Απνζηνιή ζηνηρείσλ πξνο ηε ΓΑ ηνπ ΠΑΑ 



Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο θαη ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 
Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) είλαη νη αξκόδηνη θνξείο γηα ηα παξαθάησ: 

 Τινπνίεζε δξάζεσλ (πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε 
πξνθεξύμεσλ, αμηνιόγεζε ππνςεθηόηεηαο, θ.ιπ.) 

 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο έξγσλ (θπζηθό/ νηθνλνκηθό 
αληηθείκελν, επηηόπηα επηζεώξεζε, παξαιαβή θαη εμέηαζε 
αηηεκάησλ πιεξσκήο, θ.ιπ. 

 Οινθιήξσζε έξγσλ. 

Νξζή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο δηαρείξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο - Ξνηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; 



 
Δηαηξηθά ζρήκαηα - πεξηνρέο εθαξκνγήο 

 Σα εηαηξηθά ζρήκαηα, θαζώο θαη νη πεξηνρέο εθαξκνγήο 
απνηεινύλ πξντόλ δηαβνύιεπζεο κε ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνύο 
θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνλ 
ηνπηθό πιεζπζκό. 

 Γηαζέηνπλ επαξθή θξίζηκε κάδα από ηελ άπνςε ηνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πόξσλ. 

Δηδηθόηεξα, ν πιεζπζκόο ηεο θάζε πεξηνρήο παξέκβαζεο ζα 
θπκαίλεηαη κεηαμύ 10.000 - 150.000 θαηνίθνπο. 

 Απνηεινύληαη από Σνπηθέο/ Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο ησλ νπνίσλ ν 
ζπλνιηθόο κόληκνο πιεζπζκόο ή ν κόληκνο πιεζπζκόο ησλ 
εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρώλ είλαη κηθξόηεξνο ησλ 15.000 θαηνίθσλ 

κε εμαίξεζε ηα κηθξά λεζηά ζηα νπνία δελ έρεη ηζρύ ν αλσηέξσ 
πιεζπζκηαθόο πεξηνξηζκόο. 



 Δίλαη αγξνηηθέο πεξηνρέο (ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ΔΔ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ 
Γήκσλ Νήζσλ Αηηηθήο). 

 Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 
Ο.Σ.Γ. ε εηαηξηθή ζρέζε λα είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα 
από ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 1303/2013 θαη ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, 
ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο λα εμαζθαιίδεη ηνλ 
αλαπηπμηαθό ηεο ραξαθηήξα, λα ηθαλνπνηείηαη ε αλαγθαία 
ζύλζεζε ζην επίπεδν ιήςεο απόθαζεο, λα ππάξρεη 
ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή ξεπζηόηεηα ηνπ θνξέα. 



 
Ξεξηνρή παξέκβαζεο  ΡΟΗΣΥΛΗΓΑ Α.Δ. 

Η ζπλνιηθή έθηαζε θαη ν κόληκνο πιεζπζκόο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ηεο ΡΟΗΣΥΛΗΓΑ Α.Δ., ππνινγίδεηαη ζε 3.844 km2 

θαη 98.250 θαηνίθνπο αληίζηνηρα 

Ξ.Δ. Γήκνη Ξιεζπζκφο 
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 Γήκνο Αγξηλίνπ ( κε εμαίξεζε 

ηελ Γ.Κ. Αγξηλίνπ) 
45.536 

Γήκνο Ακθηινρίαο 17.056 

Γήκνο Αθηίνπ Βφληηζαο 17.370 

Γήκνο  Θέξκνπ 8.242 

Γήκνο Μεξνκέξνπ 9.005 
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Γήκνο  Κεγαλεζίνπ 1.041 

Πχλνιν 98.250 



Δγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο  
ΡΟΗΣΥΛΗΓΑ Α.Δ. 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» 

ΜΕΣΡΟ 19 ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020 & ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 



Ποιος απουασίζει για τον τρόπο σλοποίησης τοσ 

Προγράμματος; 

Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ Α.Δ. έρεη ζπζηαζεί 
“Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο ” (Δ.Γ.Π.), ε νπνία ζα 
επηθπξσζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. 

Σν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 
Πξνγξάκκαηνο – ΔΓΠ), απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο δεκόζησλ 
θαη ηδησηηθώλ ηνπηθώλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, ζην 
νπνίν νύηε ν δεκόζηνο ηνκέαο νύηε θακία νκάδα ζπκθεξόλησλ 
δελ αληηπξνζσπεύεη πνζνζηό άλσ ηνπ 49% ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ. Σν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..) ηνπ Φνξέα, εθόζνλ απηό θαιύπηεη 
ηελ αλαγθαία ζύλζεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, σο επίπεδν 
ιήςεο απόθαζεο νξίδεηαη εηδηθή επηηξνπή κε απόθαζε ησλ 
αξκόδησλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα ε ζύλζεζή ηεο νπνίαο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ην αλσηέξσ πνζνζηό, ελώ παξάιιεια ε ζπκκεηνρή 
θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ 
αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή λα κελ είλαη κηθξόηεξε 
ηνπ 30%. 



 

ύνθεση Δπιτροπής Γιατείρισης Προγράμματος 

A/A Υορέας που εκπροσωπείται 

Κατηγορία Υορέα 

βάσει των 

συμφερόντων που 

αντιπροσωπεύουν 

(Δημόσιος/ Ιδιωτικός) 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

(%)  

Κριτήριο 

εκπροσώπησης 

συμμετοχής φορέων 

στην ΕΔΠ (%)  

  

1 Δήμος Αγρινίου 
Δημόσιος                

  (ΟΣΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ) 
11,11 

30<44,44<49 
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2 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Δημόσιος                           

   (ΟΣΑ Β' ΒΑΘΜΟΤ) 
11,11 

3 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Δυτικής Ελλάδας 
Δημόσιος                              

(ΕΝΩΗ ΟΣΑ Α' ΒΑΘΜΟΤ) 
11,11 

4 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Αγρινίου (ΚΕΔΑ) 
Δημόσιος                              

(ΥΟΡΕΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ) 
11,11 

5 Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
Ιδιωτικός                  

    (Εμπορικός οικονομικός 

εταίρος) 
11,11 11,11<49 
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Αγροτικός υνεταιρισμός ΕΝΩΗ 

Αγρινίου 

Ιδιωτικός                

      (Αγροτικός οικονομικός 

εταίρος) 
11,11 

22,22<49 

7 
Αγροτικός υνεταιρισμός ΕΝΩΗ 

Ξηρομέρου 
Ιδιωτικός                   

   (Αγροτικός οικονομικός εταίρος) 
11,11 

8 
ύνδεσμος Τδατοκαλλιεργητών 

Αιτωλοακαρνανίας 
Ιδιωτικός                  

    (Αλιευτικός Υορέας) 
11,11 10<11,11<49 

9 
Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας                              

(Περιφερειακό Σμήμα 

Αιτωλ/νίας) 

Ιδιωτικός                     

(Περιβαλλοντικός Υορέας) 
11,11 11,11<49 

ΤΝΟΛΟ 100   



Κέηξν 19.2. Πηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ 
ζηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο κε Ξξσηνβνπιία 
Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER) 

Έκθαζε ζα δνζεί ζε έξγα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 
θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ:  

 γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο, ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο ή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο,  

 ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 
θαη ηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο,  

 ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ησλ ελεξγεηώλ 
ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ,  



 ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο γηα ηε κείσζε ηεο 
αλεξγίαο,  

 ηε κείσζε ηεο θάζε κνξθήο κεηαλάζηεπζεο,  

 ηελ εηζαγσγή πξαθηηθώλ γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο,  

 ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρηαο, ησλ 
θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο απνκόλσζεο θαη 
ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ,  

 ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ εθαξκνγήο θαη 
ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
θαη έξγσλ κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνύ 
πιεζπζκνύ.  



Ξξνηεξαηφηεηα 4.2. Πηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ 
ησλ ζηξαηεγηθψλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο κε 
Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ 
(CLLD/LEADER) βάζε ηνπ Θαλ. 508/2014 

Έκθαζε ζα δνζεί ζε έξγα πνπ ζπκβάινπλ :  

 ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ,  

 ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αιηέσλ,   

 ζηηο δεκόζηεο επελδύζεηο πνπ ζπκβάινπλ αεηθόξν αλάπηπμε 
ησλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ,  



Γεκφζηνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο  
Κέηξν 19.2 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 

19.2.4.1  Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα 

 
 19.2.4.2  Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή 

επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 
αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
ππνδνκψλ  

Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπκβάινπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 
ηεο εγθεθξηκέλεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Καηεγνξίεο έξγσλ: 



Γεκφζηνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο  
Κέηξν 19.2 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 

19.2.4.3 Πηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε 
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο 
ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο  

 
 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 



Γεκφζηνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο  
Κέηξν 19.2 ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 

19.2.4.5 Πηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, 

 πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε 
δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 
ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε 
πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζρεηηθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο 
θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ 
θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα). 
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Καηεγνξίεο έξγσλ: 

 

 19.2.3.1  Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο  
θαη / ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 
απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ 
δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε. 
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 θξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα  

 γάια - απγά  

 δηάθνξα δψα (φπσο κέιη – ζεξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 

 δσνηξνθέο - δεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, 
μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 

 ειαηνχρα πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο 
ειαηνηξηβείσλ) 

 νίλνο 

 Νπσξνθεπεπηηθά - άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία 
αλζέσλ) 

 θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

 ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 

 μχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη 
άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 



 19.2.3.2  Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο 
θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ, κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο 
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Δλδεηθηηθνί ηνκείο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ: 

 επεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο 

 δπζνπνηία 

 επεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο 
πνιηφο) 

 κνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ 

 κνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ  

 βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα 
είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα θ.ιπ.) 

 κνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή 
ακπειν-νηληθήο πξνέιεπζεο 

 κνλάδεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο, 

 κνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ 
ζξέςεο θπηψλ 

 κνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο. 

 βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο 
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 19.2.3.3  Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ  
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ  ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 
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• Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 

κηθξήο δπλακηθφηεηαο. Πην Κεγαλήζη επηηξέπεηαη κφλν ε ίδξπζε 
μελνδνρείσλ ηξηψλ αζηέξσλ θαη άλσ θαζψο θαη ε αλαπαιαίσζε 
ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ γηα ηελ 
κεηαηξνπή ηνπο ζε θαηαιχκαηα. Πε φιε ηελ ππφινηπε πεξηνρή 
παξέκβαζεο επηηξέπνληαη φιεο νη κνξθέο θαη ηάμεηο θαηαιπκάησλ, 
Δληζρχεηαη επίζεο, ν πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ αδεηνδνηνχκελσλ 
θχξησλ θαη κε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Λ.4276/2014, φπσο ηζρχεη αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη ηάμεο. 

• Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 
ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη 
λεζησηηθέο πεξηνρέο.  

• Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο επελδχζεσλ επηρεηξήζεσλ 
εηδηθψλ/ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά εληζρχνληαη 
επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ: -εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη εηδηθήο 
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4276/14(ζεκαηηθά πάξθα, 
ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, πξνπνλεηηθφο αζιεηηθφο 
ηνπξηζκφο, νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα θιπ),   

• γξαθεία ελνηθίαζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γξαθεία / επηρεηξήζεηο 
νξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ. 
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 19.2.3.4  Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ  
ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη 
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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Νη επελδχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ππν-δξάζε απηή είλαη νη εμήο: 

 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ζε φιε 
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ 
επεμεξγάδνληαη ηνπηθέο πξψηεο χιεο (μχιν, πέηξα , θεξακηθά, 
δέξκα, πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία θ.ιπ.).   

 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο 
θαη κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα 
αμηνπνηνχλ θαη ζα πξνσζνχλ ηα παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα θαη 
ηελ ρεηξνηερλία. 

 Ίδξπζε/ επέθηαζε /εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο,( ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ, 
ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ 
εηδψλ ιηαληθήο ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην 
δσνηξνθψλ, εκπφξην μπιάλζξαθα, εκπφξην γεσξγηθψλ 
κεραλεκάησλ, εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ ,θ.ι.π..). Νη επηρεηξήζεηο 
εκπνξίνπ αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 
(εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) ελψ ε δεκηνπξγία λέσλ 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
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 19.2.3.5 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ  
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη 
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π.) κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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ε ππν-δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 

 
• Ίδξπζε / επέθηαζε /εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ  

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο (παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα,  

 
• Ίδξπζε / επέθηαζε /εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ  

επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 
θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π).  
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 19.2.3.6 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ 
αγξνθηεκάησλ. 
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Ρα είδε ησλ πξντφλησλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο ζχκθσλα κε 
ηελ λνκνζεζία είλαη: 

Α. Ξξντφληα δεκεηξηαθψλ π.ρ. πιηγνχξη, κπνκπφηα, 

Β. Αξηνζθεπάζκαηα πρ παμηκάδηα θξπγαληέο, αξηίδηα, 
ζηαθηδφςσκα, θξηηζίληα, βνπηήκαηα, ινπθνπκάδεο κε κέιη, 
θνπινχξηα, ιαγάλεο, δηππξίηεο άξηνο (γαιέηα), θχιιν 
θξνχζηαο, ζθνιηάηα, πίηεο (αικπξέο θαη γιπθέο), 

Γ. Επκαξηθά π.ρ. ηξαραλάο, ρπινπίηεο, ιαδάληα, μπλφρνλδξνο 

Γ. Γιπθίζκαηα π.ρ. ραιβάο κε ζηκηγδάιη, ζάκαιη, ξαβαλί, 

Δ. Ξξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ή ρσξίο γιπθαληηθέο χιεο, 
π.ρ. γιπθά θνπηαιηνχ, καξκέιαδεο, θνκπφζηεο, δειέ 
θξνχησλ, γιπθά αιείκκαηα θαη γιπθέο πάζηεο θξνχησλ θαη 
ιαραληθψλ, θξνπη-γιαζέ, πεηηκέδη, κνπζηαιεπξηά, 
ακπγδαισηά, εξγνιάβνπο, ραξνππφκειν ,πξντφληα απφ 
ζνπζάκη 
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ΠΡ. Ξξντφληα κε extra παξζέλα θαη παξζέλα ειαηφιαδα πνπ 
έρνπλ πξνζηεζεί αξσκαηηθά θπηά, κπαραξηθά, αηζέξηα έιαηα, 
θ.α. ζε ζπζθεπαζία έσο δχν (2) ιίηξσλ 

Ε.  Ξξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο δηαηεξεκέλα κε αιάηη, μχδη θαη 
ιάδη, επηηξαπέδηεο ειηέο, πάζηεο ειηάο, ηνπξζηά, ζάιηζεο. 

Ζ. Απνμεξακέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο θξνχηα θαη 
ιαραληθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, αξσκαηηθά θπηά 

Θ. Ξξντφληα κε κέιη πνπ έρνπλ πξνζηεζεί μεξνί θαξπνί, 
απνμεξακέλα θξνχηα, καζηίρα, θξφθνο θ.α. ηξφθηκα. 

Η.  Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, π.ρ. ηπξί, βνχηπξν, γηανχξηη εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε κε 
αξηζκ.3724/162303/22.12.14 ΘΑ (ΦΔΘ 3438 /Β/2014). 

ΗΑ. Ινηπά ηξφθηκα, π.ρ. μχδη, ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε 
ζπζθεπαζία έσο ελφο (1) ιίηξνπ. 

ΗΒ. Ξξντφληα ζαπσλνπνηίαο απφ ειαηφιαδν 
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19.2.6.2 Δπελδχζεηο ζε δαζνθνκηθέο ηερλνινγίεο θαη 
ζηελ επεμεξγαζία, θηλεηνπνίεζε θαη εκπνξία 
δαζηθψλ πξντφλησλ. 



 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΟΑΠΔΥΛ  ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΠΔΥΛ  

ΘΥΓ. ΞΝΚΔΡΟΝ - ΓΟΑΠΖ  
ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

Ξνζφ 

19.2.3.1 

Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 
γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

2.094.000,00 1.047.000,00 

19.2.3.2 

Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα κε 
γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

620.000,00 310.000,00 

19.2.3.3 
Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

2.118.080,81 1.120.500,00 

19.2.3.4 

Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

563.636,36 310.000,00 

19.2.3.5 

Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, 
πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

127.272,73 70.000,00 

19.2.3.6 
Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο νηθνηερλίαο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

300.000,00 150.000,00 



 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΟΑΠΔΥΛ  ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΠΔΥΛ  

ΘΥΓ. ΞΝΚΔΡΟΝ - ΓΟΑΠΖ 
ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

Ξνζφ 

19.2.4.1 

Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (πρ. χδξεπζε, 
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ θ.ιπ.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.  

90.000,00 90.000,00 

19.2.4.2 

Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ 
βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη 
ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (πρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά 
ηαηξεία, θ.ιπ.) 

98.500,00 98.500,00 

19.2.4.3 

Πηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη 
ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, 
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή 
πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ιπ.) 

420.000,00 420.000,00 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 20.000,00 20.000,00 

19.2.4.5 

Πηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ 
ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη 
δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ 
θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ππαίζξνπ –κχινη, γεθχξηα θ.ιπ.) 

720.000,00 720.000,00 

19.2.6.2 
Δπελδχζεηο ζε δαζνθνκηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηελ 
επεμεξγαζία, θηλεηνπνίεζε θαη εκπνξία δαζηθψλ πξντφλησλ 

280.000,00 140.000,00 



 
Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

Οη δαπάλεο γηα λα είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζύκθσλεο  

• κε ην άξζξν 45 θαη 46 (όπνπ έρεη εθαξκνγή) ηνπ θαλ. 

1305/2013 (γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο από ην 

Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο)  

• ην άξζξν 13 ηνπ ππ’ αξηζ. 808/2014 (ζέζπηζε θαλόλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ αξηζ. 1305/2013) 

 θαη ηα άξζξα 65-71, ηδηαίηεξα δε ηνπ άξζξνπ 69§3 ηνπ 

θαλ. 1303/2013 (πεξί θαζνξηζκνύ θνηλώλ δηαηάμεσλ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΔΓΔΣ). 

• Με ηελ ελαξκνληζκέλε Δζληθή λνκνζεζία (Αξηζκ. 

81986/ΔΤΘΤ712/15 (ΦΔΚ 1822 Β/24-8-15): Δζληθνί θαλόλεο 

επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 

2020) 



 
Δπηιέμηκεο Γαπάλεο  

Γαπάλεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο δαπάλεο νηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ, πδξαπιηθώλ εξγαζηώλ, ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εξγαζηώλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 

Γαπάλεο δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 
όπσο ηζνπεδώζεηο, δηακνξθώζεηο, ζπλδέζεηο κε δίθηπα θνηλήο 
σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκόο, θπηεύζεηο, θ.ιπ. 

Γαπάλεο αγνξάο θαηλνύξγηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 
κέρξη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. 

Γαπάλεο αγνξάο ινηπνύ εμνπιηζκνύ απαξαίηεηνπ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αγνξάο νρεκάησλ γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ κε ζθνπό ηε κεηαθνξά 
εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εθόζνλ ηεθκεξηώλεηαη πιήξσο ε 
αλαγθαηόηεηά ηνπο. 



Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεόκελεο κε ηα αλσηέξσ όπσο, ακνηβέο 
κεραληθώλ θαη ζπκβνύισλ, δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ 
αδεηώλ, όπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο 
ζθνπηκόηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θ.ιπ.  

Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο, όπσο ε έθδνζε 
δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ θηι 

Γαπάλεο αγνξάο εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ κέζσλ κεηαθνξάο 
πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ εληόο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. 
αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ιπ.), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε 
ηνπο είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε από ην είδνο ηεο επέλδπζεο. 

Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο 
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πνηνηηθώλ ζεκάησλ, 
θαζώο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη από ηνπο 
δηθαηνύρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, από ηα αξκόδηα εζληθά 
όξγαλα, νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. 

 
Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ:        έως 600 ΥΙΛ.€ 
                                                                      

 

                                                                      
                                                  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΟ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:      έως 600 ΥΙΛ.€ 
 

 
                                                                                                 

 ΣΟ ΜΕΣΡΟ 19 ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΘΕΙ ΜΕΩ ΣΟΠΙΚΩΝ    

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ  Ε  

 ΠΕΡΙΟΥΕ ΣΟΠΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΜΕ 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΚΑΣΩ ΑΠΟ 15.000 ΚΑΣΟΙΚΟΤ. 

 

 
ΤΝΠ ΡΥΛ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΥΛ  



ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ  
ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ  Α.Δ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α. 


