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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της 

ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ –  
 

ΑΞΟΝΑΣ 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 

5954/2-07-2009 της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού 

προγράμματος, Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του οποίου είναι η Εταιρεία μας με 

την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (εφεξής 

αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπογράφηκε η από 7-06-2010 Σύμβαση μεταξύ 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & 

Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: 

«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την 12-03-2015, στα 

υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER που ακολουθούν: 
 

Προκηρυσσόμενες Δράσεις 
Προκηρυσσ

όμενα ποσά 
Δ.Δ. 

Ποσο 

στό 
Ενίσχυ

σης 

Δικαιούχοι 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Κωδικ

ός 
Δράση 

L123α 
Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων 
120.000,00 50% 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ 

Σύνολο Περιοχής 

Παρέμβασης 

L312-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 

μονάδων 

80.000,00 50% 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του 

υπομέτρου 311 που δύνανται να 

Σύνολο περιοχής 

παρέμβασης 



L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών 

70.000,00 50% 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 

με τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής 
μετά την α΄ μεταποίηση 

70.000,00 50% 

L313-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης 

και αναψυχής 

70.000,00 50% Σύνολο Περιοχής 
Παρέμβασης 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και 
μνημείων 

80.000,00 100% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα 

και άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 

καταστατικό  σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα και 
ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

 

L321-1 

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας 

(μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 

έργα διαχείρισης υδατικών 

πόρων, μικρά έργα πρόσβασης 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

80.000,00 100% ΟΤΑ α΄ βαθμού 
Σύνολο Περιοχής 
Παρέμβασης 

L321-2 

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 
αθλητικών, εκπαιδευτικών, 

περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, 

όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ. 

80.000,00 100% 

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά 
τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα και 
ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Σύνολο Περιοχής 
Παρέμβασης 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων 

90.000,00 100% ΟΤΑ α΄ βαθμού 
Σύνολο Περιοχής 
Παρέμβασης 

L323-4 

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα 

κτίρια για τη μετατροπή τους σε 
μουσεία – συλλογές – εκθετήρια 

που σχετίζονται με τη 
λαογραφική / αγροτική 

πολιτιστική κληρονομιά 

80.000,00 100% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα 
και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 
καταστατικό  σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα και 

ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Σύνολο Περιοχής 

Παρέμβασης 

L323-5 

Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης κα διατήρησης της 

τοπικής κληρονομιάς - στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για μικρής 

κλίμακας υποδομή, προμήθεια 
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, 

στολών 

80.000,00 75% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα 
και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 
καταστατικό  σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα και 

ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

Σύνολο Περιοχής 
Παρέμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ 900.000,00  

 
 

Τα προκηρυσσόμενα ποσά δημόσιας δαπάνης ανά δράση είναι ενδεικτικά. 

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία. 
 

Από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των υπομέτρων και δράσεων της πρόσκλησης, το 95% 

αποτελεί την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 



Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενώ το 5% την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα παραρτήματα 

αυτής στα οποία περιλαμβάνονται: 
 

 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, την περιοχή εφαρμογής, τους δυνητικούς 

δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους 

ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο 

υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται 

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 

 Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 Οι προδιαγραφές των μελών του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας 

 Οδηγός δικαιούχων έργων ΟΤΑ 

 Προδιαγραφές Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και 

Ανάδειξης του Οικισμού (Για το μέτρο L322) 

 Η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), η με αρ. 

2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 

Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η 

με αρ. 1577/22-07-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

1133/23.07.2010), σε ηλεκτρονική μορφή (CD) 

 Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα 

προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, σε ηλεκτρονική μορφή (CD) 
 

Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 

μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Επίσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.parnonas.gr. 

 

Περιοχή εφαρμογής  

Η περιοχή εφαρμογής των μέτρων, κατηγοριών πράξεων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η 

παρούσα πρόσκληση περιγράφεται αναλυτικά στα παραρτήματα της παρούσας. 

 

Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και 

ώρα 16:00. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, 

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΠΑΡΝΩΝΑ». 

http://www.parnonas.gr/


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο 

Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 27570-22807 (απευθείας εσωτερικός αριθ. 7), ή επί τόπου, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Γιώργος Μπόκος. 

 

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ LEADER 

 

                                                                              ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 


