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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 

Πυλαία Θεσσαλονίκης 
Ταχ. Κώδικας : 57001 

Πληροφορίες: Βασίλειος Κρανάς 

Τηλέφωνο : 2313-321754 
Fax :2313-321701-2 

Email : vkranas@mou.gr 

  
 

 
Θεσσαλονίκη, 27-08-2020 

Α.Π.: 4574 

 

 

 

 Προς: Ως Πίνακας Διανομής   

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

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 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» 

(ΣΔΕ), 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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 

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 
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«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

κάθε φορά. 

6. Τη 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», 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, 

8. Την με αρ. πρωτ. 9246/12-03-2019 πρόσκληση της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-
2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 αρ. πρωτ. 3256/29-06-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα την 

δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο των δράσεων 19.2.2 και 19.2.3 της αρ. 9246/12-
03-2019 πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πέλλας 
Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.Α.Ε) 

12. Το με αρ. πρωτ. 3264/29-06-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα την 

διατύπωση γνώμης για την ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του 
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Πέλλας της ΟΤΔ ΑΝ.ΠΕ. στα πλαίσια της 
πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα. 

13. Το με αρ. πρωτ. 9942/24-08-2020 έγγραφο της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πέλλας, Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) με θέμα: Αποστολή πίνακα έργων προς ένταξη της 1ης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του CLLD/LEADER – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 που 
αφορούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στις Δράσεις : 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση 

της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», του Υπομέτρου 

19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» ΠΑΑ 2014 -2020.  

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 

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. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε  4.056.632,67 € 

  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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 Κεντρικής Μακεδονίας 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. 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α με αρ. 

πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/6-12-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την/ις 

εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης. 

 

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 Υ.Α με αρ. πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/6-12-2017), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής της πράξης. 
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ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Μεταξύ του Δικαιούχου και της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.ΑΕ) υπογράφεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους 

που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης. 

 

Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 

 

 
 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Απόφασης Ένταξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

Α/Α 

Κωδικός 

έργου 
ΠΣΚΕ 

Επενδυτής Ταχυδρομική Δ/νση e- mail  

1 
LD501-

0047775    
ΔΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΞΙΦΙΑΝΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ -

58400  

info@epichirin.gr 
 
giorgosdoumos@hotmail.com 

2 
LD501-

0048156       

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 

ΙΟΡΔΑΝΑ 

ΛΑΧΑΝΑ 3 -58200 

ΕΔΕΣΣΑ 

 
lazarosten@gmail.com 
 
anagenessisfbmpersonalclinic@gmail.com 

 

3 
LD501-

0042984     

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΧΑΡ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

34-58300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 

 
info@epichirin.gr 
 
info@vammadelsol.com 
 

4 
LD501-

0048336     
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚ. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ- 58500  

 
 
giannislazaridis@pella.gr 

 

5 
LD501-

0048098        
ΠΑΣΙΑΛΗ ΝΙΚ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΣΩΤΗΡΑ ΕΔΕΣΣΑΣ -
58200 

a.pasiali@gmail.com 

mailto:info@epichirin.gr
mailto:giorgosdoumos@hotmail.com
mailto:lazarosten@gmail.com
mailto:anagenessisfbmpersonalclinic@gmail.com
mailto:info@epichirin.gr
mailto:info@vammadelsol.com
mailto:giannislazaridis@pella.gr
mailto:a.pasiali@gmail.com
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6 
LD501-

0045175          

ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 

ΑΡΙ. ΜΑΡΚΟΣ 
ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ -58005  

 
markos.sapountzoglou@gmail.com 

 

7 
LD501-

0046757              
ΦΑΡΜ ΦΡΟΥΙΤ ΙΚΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 9-
582 00 ΕΔΕΣΣΑ 

 
ch-farmouzis@hotmail.gr 
 
Alkisagri@gmail.com 

 

8 
LD501-

0046892         

ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΕΛΛΑ -58005 

 
dorapragalaki@yahoo.com 

 

9 
LD501-

0041732          

ΤΣΕΛΕΠΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΕΣΩΒΑΛΤΑ- 58300  info@tselepis-vlaha.gr 

10 
LD501-

0036876         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΡΙΖΑΡΙ-58200  

 
theodoroufruits@gmail.com 

 

11 
LD501-

0040324              

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 24 -582 00 
ΕΔΕΣΣΑ 

 
info@fruitrade.gr 

 

12 
LD501-

0048152          
ΑΦΟΙ ΘΩΜΑΪΔΗ Ο.Ε. 

ΠΙΠΕΡΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - 

58400  

info@deltaconsulting.gr 

 
sotosthom@gmail.com 

 

13 
LD501-

0047753   

Κ. ΓΑΤΣΟΣ – Α. 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ -

58400  
gpoenos@gmail.com 

14 
LD501-

0048072     

ΓΙΑΝΤΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ  ΕΔΕΣΣΑΣ - 

58200  

info@deltaconsulting.gr 
 
jordympi@gmail.com 

15 
LD501-

0042879 
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΟΥΣΤΑΝΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ- 
58400 

info@foustanis.gr 

 

16 
LD501-

0048180                  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 37-

582 00 ΕΔΕΣΣΑ 
greenbluesavours@gmail.com 
 

17 
LD501-

0047697      

ΠΑΣΠΑΛΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ -58100  

 
konspass92@gmail.com 
 

mailto:markos.sapountzoglou@gmail.com
mailto:ch-farmouzis@hotmail.gr
mailto:Alkisagri@gmail.com
mailto:dorapragalaki@yahoo.com
mailto:theodoroufruits@gmail.com
mailto:info@fruitrade.gr
mailto:info@deltaconsulting.gr
mailto:sotosthom@gmail.com
mailto:info@deltaconsulting.gr
mailto:jordympi@gmail.com
mailto:info@foustanis.gr
mailto:greenbluesavours@gmail.com
mailto:konspass92@gmail.com
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18 
LD501-

0047698      

ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε 
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ -58100  

 
danaitsartsaraki@yahoo.gr 

 

19 
LD501-

0038968           

Ζ.ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ- 

Δ.ΠΟΥΡΟΣ-

Β.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

2ο χλμ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-
58002 

 

ιnfo@kaimakinn.gr 
 
zaf@kaimakinn.gr 

 

20 
LD501-

0047494    
ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ 

Ο.Ε. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ -

58400  

info@irenesresort.gr 
 

zacha1973@hotmail.com 

 

21 
LD501-

0037287        
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΛΙΟΣ ΑΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -58002 
xristos.spor@gmail.com 
 

22 
LD501-

0048243       
ΓΑΛΑΝΤΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ -58300 
 
galantaris@yahoo.gr 

 

23 
LD501-

0048287    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΙΤΙΔΗ 

24, 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ 
kornilia.em@gmail.com 
 

24 
LD501-

0046752    

ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - 58200  

 
geodalk@otenet.gr 
 
giannissstrempenis@hotmail.com 

 

25 
LD501-

0036653                  
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΕΑ ΟΕ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ -
58400  

rmelissari@yahoo.gr 
 
stefania.papadea@gmail.com 
 

26 
LD501-

0048148        
ΚΟΠΤΣΑΛΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ -58100  

 
lazarosten@gmail.com 
 
makiskop@hotmail.com 

 

27 
LD501-

0047400    
ΓΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ - 
58002 

lazarosten@gmail.com 

 
gouliospharmacy@gmail.com 

 

28 
LD501-

0048034       

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 58500  karadimou@protonmail.com 

mailto:danaitsartsaraki@yahoo.gr
mailto:ιnfo@kaimakinn.gr
mailto:zaf@kaimakinn.gr
mailto:info@irenesresort.gr
mailto:zacha1973@hotmail.com
mailto:xristos.spor@gmail.com
mailto:galantaris@yahoo.gr
mailto:kornilia.em@gmail.com
mailto:geodalk@otenet.gr
mailto:giannissstrempenis@hotmail.com
mailto:rmelissari@yahoo.gr
mailto:stefania.papadea@gmail.com
mailto:lazarosten@gmail.com
mailto:makiskop@hotmail.com
mailto:lazarosten@gmail.com
mailto:gouliospharmacy@gmail.com
mailto:karadimou@protonmail.com
ΑΔΑ: 6Ν0Ξ7ΛΛ-ΘΥΠ



ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ… 

 

 
-
7
- 

 

 

 

29 
LD501-

0048014    

ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. 

ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 27-58400 

ΑΡΙΔΑΙΑ 
kostas_pali@hotmail.com 
 

30 
LD501-

0042374            
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΟΣΝΑ 

ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23-58400 
ΑΡΙΔΑΙΑ 

bosnapetroula@gmail.com 
 

31 
LD501-

0047147   
ΑΝΝΑ ΟΥΡΔΑ 

ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 45-58400 
ΑΡΙΔΑΙΑ 

annaourda.aridaia@gmail.com 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ. ΑΕ) 

 
2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

•   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ (σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

4. Οργανισμό Πληρωμών –ΟΠΕΚΕΠΕ 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020  

mailto:kostas_pali@hotmail.com
mailto:bosnapetroula@gmail.com
mailto:annaourda.aridaia@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του ΠΑΑ 

(ή εναλλακτικά ο ΕΦΔ). 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές 

απορρέουν από το άρθρο 20 της με αρ. πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Τ.Β/6-

12-2017) ΥΑ , 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 Δημόσιας Δαπάνης 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 της πράξης, η οποία εγκρίνεται από τις ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 ΟΤΔ 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 ΟΤΔ.  

ΑΔΑ: 6Ν0Ξ7ΛΛ-ΘΥΠ



ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ… 

 

 
-
9
- 

 

 

 

(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 ΟΤΔ 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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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 ΟΤΔ 

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 Διαχείρισης 

του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤΔ 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, εντός 

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 
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✓ αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία 

παρέχει σε μια εταιρεία αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

✓ 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 ΟΤΔ, αποδεικτικά 

τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, έως τις 31-12-2023 και στο μετέπειτα 

χρονικό διάστημα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων τους στην ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(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 Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, 

όπως ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται 

αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της ΟΤΔ.  

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

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». 

ΑΔΑ: 6Ν0Ξ7ΛΛ-ΘΥΠ



ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ… 

 

 
-
11
- 

 

 

 

Δεν 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 

ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1 

α/α 
Κωδικός έργου 

ΠΣΚΕ 
Τίτλος Πράξης 

Εγκεκριμένος 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 

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 LD501-0047775    Δούμος Γεώργιος 276.500,00 138.250,00 

2 LD501-0048156     
Εκσυγχρονισμός - επέκταση επιχείρησης παραγωγής και 
εμπορία καλλυντικών 

301.844,95  150.922,47 

3 LD501-0042984      Κωνσταντινίδης Χαρ. Αριστείδης 62.148,28 31.074,14 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 640.493,23 € 320.246,61 € 

Υποδράση 19.2.2.6_Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

4 LD501-0048336     Επένδυση στον τομέα της οικοτεχνίας 45.327,13 22.663,56 

5 LD501-0048098     Επένδυση στον τομέα της οικοτεχνίας - ΠΑΣΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20.298,97 10.149,48 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 65.626,10 € 32.813,04 € 

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 

6 LD501-0045175          Επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων  219.300,00 109.650,00 

7 LD501-0046757        Δημιουργία μονάδας τυποποίησης φρούτων 596.412,00 298.206,00 

8 LD501-0046892         Θεοδώρα Πραγκαλάκη 230.145,61 115.072,80 
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9 LD501-0041732                 Αγορά εξοπλισμού παραγωγής  153.184,00 76.592,00 

10 LD501-0036876      
Αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας 

τυποποίησης φρούτων  
176.773,00 88.386,50 

11 LD501-0040324                  Τριανταφυλλίδης Βασίλειος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 344.809,14 172.404,57 

12 LD501-0048152     Ίδρυση οινοποιείου 135.051,80 67.525,90 

13 LD501-0047753              Επέκταση / εκσυγχρονισμός οινοποιείου 198.895,93 99.447,96 

14 LD501-0048072     
Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης, 

συσκευασίας και αποθήκευσης οπωροκηπευτικών με 
έμφαση στα κεράσια 

210.198,50 105.099,25 

15 LD501-0042879   
Εκσυγχρονισμός- επέκταση υποδομών σφαγείου και 

μονάδας τυποποίησης κρέατος 
590.340,42 295.170,21 

16 LD501-0048180     
Δημιουργία μονάδας παραγωγής και συσκευασίας χυμών 

και προϊόντων φρούτων 
408.465,00 204.232,50 

17 LD501-0047697      Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών - τομάτας 137.439,54 68.719,77 

18 LD501-0047698      Βιοτεχνία επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων 223.814,15 111.907,07 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 3.624.829,09 € 1.812.414,53 € 

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

19 LD501-0038968                  

Δημιουργία σύγχρονου κέντρου ευεξίας - χαλάρωσης και 
καλοκαιρινών υπαίθριων δραστηριοτήτων στο ξενοδοχείο 

KaimakInn 
599.931,14 329.962,13 

20 LD501-0047494          Επέκταση ξενοδοχείου ΕΙΡΗΝΗ  539.058,52 296.482,19 

21 LD501-0037287         Μαρίνος Κων. Χρήστος  264.429,00 145.435,95 

22 LD501-0048243 Δημιουργία χώρου εστίασης  569.116,45 313.014,05 
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23 LD501-0048287      Ίδρυση καφέ μπαρ- αναψυκτήριο  258.170,28 141.993,65 

24 LD501-0046752     
Ανακαίνιση χώρων και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης  

28.436,14 18.483,49 

25 LD501-0036653         Εκσυγχρονισμός μονάδας καταλύματος επιπλ. Δωμ.-Διαμ. 458.600,04 252.230,02 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 2.717.741,57 € 1.497.601,48 € 

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. 

26 LD501-0048148   
Ανανέωση παραγωγικού εξοπλισμού επιχείρησης 

παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων 
109.750,00 60.362,50 

27 LD501-0047400     Ίδρυση φαρμακείου στο Νέο Άγιο Αθανάσιο Έδεσσας 31.642,06 17.403,13 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 141.392,06 € 77.765,63 € 

Υποδράση 19.2.3.5_Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

28 LD501-0048034                  
Πολυχώρος διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου 7Χ7 και 

9Χ9, διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και 
επίδειξης παραδοσιακών συλλογών 

305.467,80 198.554,07 

29 LD501-0048014      
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης με κατασκευή γηπέδου 

ποδοσφαίρου   
141.620,25 92.053,16 

30 LD501-0042374        
Αγορά εξοπλισμού για το οδοντιατρείο της Πετρούλας 

Μπόσνα 
28.910,49 15.900,77 

31 LD501-0047147     Εκσυγχρονισμός, αγορά εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου 16.878,88 9.283,38 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 492.877,42 € 315.791,38 € 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.682.959,47€ 4.056.632,67 € 
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