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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 2ηρ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.):                             

«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» 

Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Άμνλα 4 «Δθαξκνγή πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013» (ΠΑΑ), κε Φνξέα Υινπνίεζεο 

(Οκάδα Τνπηθήο Γξάζεο) ηελ Δηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία: «Αλαπηπμηαθή Γξεβελψλ- 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ.ΟΤΑ», (εθεμήο απνθαινχκελε Ο.Τ.Γ.), θαινχληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

(δηθαηνχρνη) λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ. 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη νιφθιεξε ε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε νπνία  

απνηειείηαη απφ ηνλ Γήκν Γεζθάηεο θαη φζνλ αθνξά ηνλ Γήκν Γξεβελψλ απφ ηηο δεκνηηθέο 

ελφηεηεο Βεληδίνπ, Ηξαθιεσηψλ θαη Γξεβελψλ εθηφο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Γξεβελψλ (δηφηη 

ππεξβαίλεη ηνπο 10.000 θαηνίθνπο). 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ηηο εμήο Γξάζεηο: 

Πποκηπςζζόμενερ δπάζειρ 
Πποκηπςζζόμενα 

ποζά Γ.Γ. 
Ποζοζηό 

ενίζσςζηρ % 
Γικαιούσοι 

Κωδικόρ Σίηλορ    

L123α Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ 

575.628,06 50* Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ 

επελδχζεηο ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 
2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

L123β Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθψλ 
πξντφλησλ 

100.000,00 50* 

L311-1 
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 

κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ 
δηαλπθηέξεπζεο 

300.000,00 50 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 
Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. 

L311-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
ρψξσλ εζηίαζεο & αλαςπρήο 

100.000,00 50 

L311-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 

150.000,00 50 

L311-6 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

50.000,00 50 

L311-7 

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ 

α’ κεηαπνίεζε 

75.000,00 50 

L312-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο & εθζπγρξνληζκνί 
βηνηερληθψλ κνλάδσλ 

267.637,00 50 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ 
δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ 
δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε 
ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 
800/2008. 

L312-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο & εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

150.000,00 50 

L312-3 
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο & εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ 
δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε 

150.000,00 50 



L313-2 Σήκαλζε αμηνζέαησλ & κλεκείσλ 45.000,00 100 

ΟΤΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη 
άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε 

θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 
αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα. 

L313-5 
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 

κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ 
δηαλπθηέξεπζεο 

800.000,00 50 
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ 

δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε 

ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 

800/2008. 

L313-6 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
ρψξσλ εζηίαζεο & αλαςπρήο 

247.735,90 50 

L313-8 

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 
ππαίζξνπ 

100.000,00 50 

L321-1 Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο 135.000,00 100 Ο.Τ.Α α’ βαζκνχ. 

L321-3 
Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ & 
εθδειψζεσλ αλάδεημεο & δηαηήξεζεο 

ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο 
22.875,00 75 

ΟΤΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη 
άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκνζίνπ ραξαθηήξα. 

L322-1 
Βειηίσζε & αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ 
290.000,00 100 Ο.Τ.Α α’ βαζκνχ. 

L323-1 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε, 

αλαβάζκηζε πεξηνρψλ 
160.000,00 100 

ΟΤΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη 
άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε 

θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 
αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα. 

L323-3 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε, 

αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ 
135.000,00 100 

ύνολο Πποκηπςζζόμενηρ Γημόζιαρ 
Γαπάνηρ  

3.853.875,96   

* Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ησλ €200.000 εληάζζνληαη ζε θαζεζηψο de minimis. 

Η αλαιπηηθή πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη σωπίρ αμοιβή ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηα γξαθεία ηεο ΑλΓξε, Γ/λζε Κ. Ταιηαδνχξε 16, 51100, 

Γξεβελά, ηει. 24620 87380 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δπίζεο ζα είλαη δηαζέζηκα θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.angre-leader.gr. 

Σπκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα 

παξέρνληαη απφ ηελ Ο.Τ.Γ. ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία απηή (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο). 

Οη σο άλσ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ο.Τ.Γ. ζηελ σο 

άλσ πξνζεζκία. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηθαηνχρνπο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε 5η Οκηωβπίος 2012 ημέπα 

Παπαζκεςή και ώπα 14:30μ.μ. 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Τ.Γ.: Κ. Ταιηαδνχξε 16, 511 00, Γξεβελά είηε 

ηδηνρείξσο, είηε  κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε ηελ έλδεημε «Για ηην 2η 



ππόζκληζη εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ ηος ηοπικού ππογπάμμαηορ ηηρ Ο.Τ.Δ. Αναπηςξιακή 

Γπεβενών- Αναπηςξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».  

Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Ο.Τ.Γ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε 

ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα πεξηέιζεη νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν θάπνηα πξφηαζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Τ.Γ. κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα θαη επηζηξέθεηαη ζε 

απηνχο πνπ ηελ ππέβαιαλ.  

Πληποθοπίερ ζηα γπαθεία ηηρ Ο.Σ.Γ ή ζηα ηηλ. 24620 87380, κα Σπιανηαθύλλος Δςθαλία & κ. 

Ανηωνόποςλορ Ιωάννηρ. 

 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ. ηηρ ΑνΓπε και ηηρ  

Δ.Γ.Π. Leader 

Γημοζθένηρ Κοςπηζίδηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ΠΑΑ 2007-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 
&Τποθίμων 

Δςπωπαϊκό Γεωπγικό 
Σαμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: Η 
Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ 

πεπιοσέρ 

LEADER 

 


