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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικήσ  

Ανάπτυξησ 
 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
 
28/06/ 2022 
 
Αριθμόσ Πρωτ.: 12902 
 
 
Προσ: 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
 

Θζμα: Ζνταξθ των Πράξεων με τα ςτοιχεία του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο Τπομζτρο 

19.2 «Τλοποίθςθ δράςεων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ» του ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ  

ΑΓΡΡΣΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ «ΠΑΑ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ πρόςκλθςθσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ για παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα τθσ ΡΣΔ Μζρκυρασ, Νευκάδασ, 

ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΘ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΑΑΕ ΡΣΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΔΠ  

 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ: 
α) Σου ν. 4314/2014, ειδικά τα άρκρα 8 και 20, «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ το ν. 3419/2005 
(Αϋ 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, β) το άρκρο 90 του 
«Μϊδικα Οομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και κυβερνθτικά όργανα» που κυρϊκθκε με το 
άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98). 
β) Σου ν. 4914/2022, ειδικά το άρκρο 65, παρ. 19, για τθ μετονομαςία τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-
2020 ςε ΕΤΕ ΠΑΑ (Α’ 61), όπωσ ιςχφει. 
2. Σουσ κανονιςμοφσ, τισ Αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, το Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
2014 - 2020, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν: 
α) Σον Μανονιςμό (ΕΚ) 1303/2013 «περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και 
Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1083/2006». 
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β) Σον Μανονιςμό (ΕΕ) 1305/2013 για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΜ) 
αρικ. 1698/2005 του υμβουλίου. 
γ) Σον Μανονιςμό (ΕΕ) 2020/2022 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου 
ςχετικά με τθ κζςπιςθ οριςμζνων μεταβατικϊν διατάξεων για τθ ςτιριξθ από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο 
Εγγυιςεων (ΕΓΣΕ) τα ζτθ 2021 και 2022 και για τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 και (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 όςον αφορά τουσ πόρουσ και τθν 
εφαρμογι τουσ τα ζτθ 2021 και 2022 και του κανονιςμοφ (EE) αρικ. 1308/2013 όςον αφορά 
τουσ πόρουσ και τθν κατανομι αυτισ τθσ ςτιριξθσ τα ζτθ 2021 και 2022. 
δ) Σθν υπ’ αρ. C (2015) 9170/11-12-2015 Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, για τθν 
ζγκριςθ του προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ για ςτιριξθ από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
3. Σθν υπ’ αρικ. 1065/19-04-2016 (Β’ 1273) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
& Σροφίμων με κζμα: «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του 
Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδοσ 2014 -2020», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει κάκε φορά. 
4. Σθν υπ’ αρικ. αρικ. 1337/4-5-2022 (Β’ 2310) Απόφαςθ Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και Σροφίμων «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικισ 
απόφαςθσ: Πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ξζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν 
Μοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΜ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, υπομζτρα 19.2 
και 19.4», όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
5. Σθν υπ’ αρικ. 849/26-4-2022 (Βϋ2169) Τ.Α. «Ρριςμόσ Ρμάδων Σοπικισ δράςθσ ωσ 
Ενδιάμεςων Φορζων Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων ςε αυτζσ». 
6.   Θ με αρικμ. 113/19.05.2022 απόφαςθ του Δ.. τθσ Αναπτυξιακισ Ιονίων Οιςων ΑΑΕ 
ΡΣΑ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ΔΕΠΤ με τον Ρ.Π.Ε.Μ.Ε.Π.Ε. 
7.  Σθν υπϋ αρικ. 137675/ΕΤΘΤ1016/19-12-2018 (Βϋ5968) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΜ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 
«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΕΜ Βϋ 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 
ΕΠΑ 2014-2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία 
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”», όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
8. Σθν υπ’ αρικ. 2635/20-9-2017 (Β 3313) Μοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Σροφίμων και Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ρικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Περί πλαιςίου 
λειτουργίασ του Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Σοπικισ 
Ανάπτυξθσ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Μοινοτιτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματοσ 
«Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου 2014-2020», όπωσ ιςχφει. 
9. Σθ με αρ. πρωτ. 92415/ΕΤΚΕ 6282/28-08-2017 επιςτολι τθσ ΕΤΜΕ «Ρδθγίεσ και 
παρότρυνςθ τιρθςθσ διαδικαςιϊν προσ Φορείσ που εμπλζκονται ςτθ χοριγθςθ Μρατικϊν 
Ενιςχφςεων. 
10. Σισ από 04/04/2016 αποφάςεισ - ςυμπεράςματα τθσ 1θσ υνεδρίαςθσ τθσ Επ. 
Παρακολοφκθςθσ του ΠΑΑ τθσ Ελλάδασ 2014-2020, όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπωσ ιςχφουν. 
11. Σθν υπ’ αρικ. 154/22-01-2021 (Β 252) ΤΑ «Παράταςθ προκεςμιϊν των υπϋ αρ. 
13214/30-11-2017 (Bϋ4268) και 13215/30-11-2017 (Bϋ 4285) υπουργικϊν αποφάςεων», όπωσ 
ιςχφει.  
12. Σθν 1θ πρόςκλθςθ τθσ ΡΣΔ Μζρκυρασ, Νευκάδασ Αναπτυξιακι Ιονίων Οιςων ΑΑΕ ΡΣΑ 
για τθν υποβολι προτάςεων ςτο ΠΑΑ 2014-2020 ζργων ιδιωτικοφ χαρακτιρα . 
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13. Σο με αρ. πρωτ. 433/16.02.2022 ζγγραφο τθσ ΕΤΔ  ΜΑΠ- ΕΤΕ ΠΑΑ ςχετικά με τθ 
δυνατότθτα πρόςκετθσ υπερδζςμευςθσ. 
14. Σισ αιτιςεισ ςτιριξθσ προσ τθν ΡΣΔ Μζρκυρασ, Νευκάδασ Αναπτυξιακι Ιονίων Οιςων 
ΑΑΕ ΡΣΑ για τθν ζνταξθ των πράξεων ςτο ΠΑΑ 2014-2020, όπωσ υποβλικθκαν ςτο ΠΜΕ. 
15. Σο αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτο φφλλο 
διοικθτικοφ ελζγχου ςτο ΠΜΕ και ςτον πίνακα κατάταξθσ που εκδίδεται. 
16. Σθν υπ’ αρικ. 40/25-5-2022 απόφαςθ τθσ ΕΔΠ LEADER που αφορά τθν τροποποίθςθ του 
Πίνακα Ματάταξθσ των προτάςεων που υποβλικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

τθν ζνταξθ των πράξεων με τα ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτον πίνακα του 

Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτισ Τποδράςεισ 19.2.2.2 «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν 

μεταποίθςθ, εμπορία και /ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό 

προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.2.3 «Ενίςχυςθ 

επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.2.4 «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 

χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.2.6 «Ενίςχυςθ επενδφςεων 

οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.3.1 «Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ 

και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.3.3 «Ρριηόντια εφαρμογι 

ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.3.5  «Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 

ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ» του Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων υπό τθν Σοπικι 

τρατθγικι Ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα», του Ξζτρου 19 «Σοπικι 

Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Μοινοτιτων (ΣΑΠΣοΜ)»  του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

Ρι πράξεισ ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΓΣΑΑ). 

 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδοσ επιλεξιμότητασ δαπανών των πράξεων 
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Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, δθλαδι τθσ 

ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των προτεινόμενων πράξεων 

ορίηεται θ 30 Ιουνίου 2025.  

Θ μθ τιρθςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, επιφζρει τθν ανάκλθςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, 

αυτοδικαίωσ, ενϊ ςε περίπτωςθ που ζχει καταβλθκεί δθμόςια δαπάνθ, αυτι επιςτρζφεται 

εντόκωσ, από τον δικαιοφχο τθσ πράξθσ, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν. 

 

Β. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 
Θ δθμόςια δαπάνθ τθσ πράξθσ αφορά τον ενάρικμο με κωδικό 2017Ε08210000. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Ρι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθριςουν τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και να 

υλοποιιςουν τισ πράξεισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθν περίοδο επιλεξιμότθτασ αυτϊν, 

κακϊσ και να τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ που παρατίκενται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

ε περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ μιασ πράξθσ αποκλίνει από τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ 

ζνταξθσ, θ ΕΔΠ τθσ ΡΣΔ  Μζρκυρασ, Νευκάδασ, ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΘ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΑΑΕ ΡΣΑ 

επανεξετάηει τθν πράξθ και μπορεί να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ εν 

λόγω πράξθσ ι ςτθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονταν 

(όταν θ απόφαςθ ζνταξθσ αφορά πολλζσ πράξεισ), ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ αρικμ. 

1337/4-5-2022 υπουργικισ απόφαςθσ (Β’ 2310), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ  

Ρι διαδικαςίεσ χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΤΑ 1337/4-

5-2022 (Β’ 2310), ςχετικά με το πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ξζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Μοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΜ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-

2020, υπομζτρα 19.2 και 19.4», όπωσ ιςχφει κάκε φορά, τθν/ισ εγκφκλιο/ουσ του ΡΠΕΜΕΠΕ 

και το ειδικό κεςμικό πλαίςιο εφαρμογισ τθσ πράξθσ. 

 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Επιτόπιοι, εκ των υςτζρων, ειδικοί και ζκτακτοι ζλεγχοι διενεργοφνται από τα αρμόδια 

εκνικά και ενωςιακά όργανα ςτθν ζδρα και ςτο χϊρο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςφμφωνα με 
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τα οριηόμενα ςτθν ΤΑ 1337/4-5-2022 (Β’ 2310), όπωσ ιςχφει κάκε φορά, τθν/ισ εγκφκλιουσ 

του ΡΠΕΜΕΠΕ και το ειδικό κεςμικό πλαίςιο εφαρμογισ τθσ πράξθσ. 

Σ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Μεταξφ των δικαιοφχων και τησ ΟΤΔ Αναπτυξιακήσ Ιονίων Νήςων ΑΑΕ ΟΤΑ υπογράφεται 

ςφμβαςη η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλουσ τουσ όρουσ που διζπουν την υλοποίηςη τησ 

ενταγμζνησ πράξησ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ τησ με αρ. 

1337/04.05.2022 (Β’ 2310) Απόφαςησ του Υπουργοφ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων 

«Αντικατάςταςη τησ υπ’ αρ. 3083/4.8.2021 απόφαςησ του Τφυπουργοφ Αγροτικήσ 

Ανάπτυξησ και Σροφίμων «Πλαίςιο υλοποίηςησ του Ξζτρου 19, Σοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Μοινοτήτων, (ΣΑΠΣοΜ) του Προγράμματοσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 

2014-2020, υπομζτρα 19.2 και 19.4» (Βϋ 3702).». 

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0076925 και δικαιοφχο την  «SEVEN ISLAND ΖΤΘΡΠΡΚΑ 

ΡΕ» πριν την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η 

αφξηςη του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ που θα ανζρχεται 

τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του ενταςςόμενου ζργου, καθϊσ  

και η ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ 

επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0076936 και δικαιοφχο τoν  ΦΑΛΣΑ ΘΕΡΔΩΡΡ πριν την 

υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η 

ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0073715 και δικαιοφχο τον «ΟΣΑΟΡ ΧΡ ΠΤΡΙΔΩΟ ΜΑΙ 

ΙΑ ΕΕ» πριν την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να 

προςκομιςτεί η αφξηςη του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ 

που θα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του 

ενταςςόμενου ζργου, καθϊσ  και η ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου 

ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0075987 και δικαιοφχο τον «.Α ΑΔΡΙΩΣΗ ΡΕ» πριν την 

υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η αφξηςη του 

μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ που θα ανζρχεται 

τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του ενταςςόμενου ζργου, καθϊσ  

και η άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από την αρμόδια υπηρεςία.  

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0068275 και δικαιοφχο τον «Γ. ΟΙΜΡΠΡΤΝΡ Ε.Ε» πριν 

την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η αφξηςη 
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του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ που θα ανζρχεται 

τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του ενταςςόμενου ζργου.  

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0072602 και δικαιοφχο τον «DESIRE E.E.» πριν την 

υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η αφξηςη του 

μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ που θα ανζρχεται 

τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του ενταςςόμενου ζργου.  

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0076689 και δικαιοφχο την «MAISON LIBERTE IKE» πριν 

την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η αφξηςη 

του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο καταςτατικό τησ εταιρείασ που θα ανζρχεται 

τουλάχιςτον ςτο φψοσ τησ ιδιωτικήσ ςυμμετοχήσ του ενταςςόμενου ζργου, καθϊσ  

και η ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ 

επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0076865 και δικαιοφχο τον ΞΙΧΑΝΡΠΡΤΝΡ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡ 

πριν την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η 

ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0074387 και δικαιοφχο ΤΠΡ ΤΣΑΗ ΣΡΙΒΡΝΗ 

ΔΕΠΡΙΟΑ ΣΡΙΒΡΝΗ ΝΡΤΜΙΑ (ΡΡΤΞΑΟΑΔΕ ΕΣΕΙΣ ΙΜΕ) πριν την υποβολή του 

αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η ςυμβολαιογραφική πράξη 

του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.   

- Για το ζργο με κωδ. LD161-0076971 και δικαιοφχο την «LOGOS KAI KARDIA IKE» 

πριν την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η 

ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.  

-  Για το ζργο με κωδ. LD161-0073440 και δικαιοφχο την ΣΡΤΜΙΑ ΒΑ. ΑΟΑΣΑΙΑ 

πριν την υποβολή του αιτήματοσ πρϊτησ πληρωμήσ πρζπει να προςκομιςτεί η 

ςυμβολαιογραφική πράξη του μιςθωτηρίου ενοικίαςησ του χϊρου τησ επζνδυςησ.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΔΠ ΣΗ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΣΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΣΕΧΗ 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 7  

 

 

 

 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΠΡΧΡΕΩΕΙ ΔΙΜΑΙΡΤΧΩΟ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Απόφαςθσ Ζνταξθσ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΟΑΜΑ ΕΟΣΑΡΞΕΟΩΟ ΠΡΑΠΕΩΟ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δικαιοφχοι 
2. ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ Ιονίων Οιςων 
3. ΕΙΔΙΜΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  ΜΑΠ 
4. ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΑΓΡΡΣΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ & ΣΡΡΦΙΞΩΟ 

     ΓΕΟΙΜΘ Δ/ΟΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ 
     Δ/ΟΘ ΠΡΡΫΠΡΝΡΓΙΞΡΤ ΜΑΙ ΔΘΞ. ΑΟΑΦΡΡΩΟ 
    ΣΞΘΞΑ ΠΔΕ (ςε θλεκτρονικι μορφι). 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ρργανιςμό Πλθρωμϊν –ΡΠΕΜΕΠΕ 
2. Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Παρεμβάςεων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΕ ΠΑΑ) 

 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 8  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ  
 

Ρι δικαιοφχοι πράξεων που κα ενταχκοφν ςτο ΠΑΑ αναλαμβάνουν τθν τιρθςθ των 

παρακάτω υποχρεϊςεων : 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Οα τθροφν τθν Ενωςιακι και Εκνικι Οομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και 

ιδίωσ όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τισ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ, τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ και τθν 

προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρίεσ. 

(ii) Οα τθροφν τουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ που τίκενται, από το φςτθμα Διαχείριςθσ 

και Ελζγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπωσ ιςχφει κάκε φορά, από το ειδικό κεςμικό 

πλαίςιο εφαρμογισ τθσ πράξθσ. 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Οα τθροφν τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ και τισ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από το άρκρο 20 τθσ ΤΑ 1337/4-5-2022 (Β’ 2310), όπωσ ιςχφει κάκε 

φορά. 

(ii) Οα τθροφν το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται 

ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και το Σεχνικό Δελτίο Ζργου τθσ πράξθσ. 

Ρ δικαιοφχοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο τθσ 

πράξθσ ζωσ 30-06-2025. ε περιπτϊςεισ μθ υπαιτιότθτασ του δικαιοφχου (π.χ. 

ιατρικοφσ λόγουσ, κακυςτεριςεισ παραλαβισ εξοπλιςμοφ κ.λ.π.), το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα ενόσ ι περιςςότερων ζργων, μπορεί να παρατακεί πζραν τθσ 30-

06-2025 θμερομθνιϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ ΡΣΔ και ςφμφωνθ γνϊμθ 

τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ, με κοινοποίθςθ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ςε περίπτωςθ 

που απαιτείται. 

Θ μθ τιρθςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, επιφζρει τθν ανάκλθςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, 

αυτομάτωσ, από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ενϊ ςε περίπτωςθ που ζχει 

καταβλθκεί δθμόςια δαπάνθ, αυτι επιςτρζφεται εντόκωσ, από τον δικαιοφχο τθσ 

πράξθσ, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

 
(iii) Οα διαςφαλίηουν το λειτουργικό αποτζλεςμα τθσ πράξθσ, λαμβάνοντασ όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα για το ςκοπό αυτό, με βάςθ το κανονιςτικό πλαίςιο του φορζα 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ και των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων του, 
ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ δεν 
ταυτίηεται με το δικαιοφχο αυτισ. 

(iv) Οα ενθμερϊνουν ζγκαιρα τθν ΡΣΔ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πράξθσ, για τθν 

υλοποίθςι τθσ και να αποςτζλλουν όλα τα ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν ςτθ 

φυςικι και οικονομικι υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό πλαίςιο του μζτρου/υπομζτρου/δράςθσ 

ι/και τισ απαιτιςεισ τθσ/ου ΡΣΔ.  

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 9  

 

 

(v) Οα πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ενθμζρωςθ του ΠΜΕ 

με τα δεδομζνα και ζγγραφα των πράξεων που υλοποιοφν και ειδικότερα τα 

δεδομζνα και ζγγραφα προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ που απαιτοφνται για τθ 

χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου και των δεικτϊν. 

(vi)  Οα διαςφαλίηουν τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που 

υποβάλλουν ςτο ΠΜΕ, ςφμφωνα με το χρονικό πλαίςιο που προβλζπεται ςτισ 

ςχετικζσ διατάξεισ. 

(vii) Οα παράςχουν ςτθ διαχειριςτικι αρχι και/ι ςτουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ του 

ΠΑΑ ι άλλουσ φορείσ που ζχουν εξουςιοδοτθκεί να εκτελοφν κακικοντα για 

λογαριαςμό τθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν παρακολοφκθςθ 

και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ κακοριςμζνων 

ςτόχων και προτεραιοτιτων. 

3. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Οα τθροφν ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθν πράξθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται 

όλεσ οι δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν 

ΡΣΔ μζςω των αιτιςεων πλθρωμισ. 

(ii) Αποδζχονται ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςε εφαρμογι τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 7 του Μαν. 651/2014 και προκειμζνου να μθν υπάρξει υπζρβαςθ τθσ 

ζνταςθσ τθσ ενίςχυςθσ, ότι οι καταβολζσ των ενιςχφςεων και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, με βάςθ το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. Ρ 

υπολογιςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται κατά τθν τελικι δόςθ – αποπλθρωμι του 

ζργου, αυτόματα από το ΠΜΕ. 

(iii) Αποδζχονται, ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ χρθματοδοτικοφ εργαλείου ςε εφαρμογι τθσ 

παρ. 9 του άρκρου 37 του Μαν 1303/2013 να πραγματοποιείται ο υπολογιςμόσ του 

Ακακάριςτου Ιςοδφναμοσ Ενίςχυςθσ κατά τθν τελικι δόςθ – αποπλθρωμι του 

ζργου. 

4. ΕΠΙΚΕΨΕΙ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Οα κζτουν ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 

πράξεων και για όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα 

ζγγραφα, δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ πράξθσ, ςτθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ 

 ΜΑΠ, Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ ΠΑΑ, ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, 

ΡΠΕΜΕΠΕ, Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

(ii) Οα αποδζχονται επιτόπιεσ επιςκζψεισ από τθν ΡΣΔ, ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ 

Περιφζρειασ, ΕΤΕ ΠΑΑ και τουσ αρμόδιουσ με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ φορείσ και 

επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρμόδια εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, 

τόςο ςτθν ζδρα τουσ, όςο και ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, και να 

διευκολφνουν τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά τθν 

εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, εφόςον ηθτθκοφν. 
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(iii) Οα τθροφν τισ ακόλουκεσ μακροχρόνιεσ δεςμεφςεισ, προκειμζνου οι πράξεισ να 

διατθριςουν το δικαίωμα τθσ ςυνειςφοράσ των Σαμείων:  

Για περίοδο τριϊν (3) ετϊν ι πζντε (5) ετϊν για μεγάλεσ επιχειριςεισ, από τθν 

τελευταία πλθρωμι τθσ πράξθσ του να μθν επζλκει: 

 παφςθ ι μετεγκατάςταςθ τθσ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ του 

τοπικοφ προγράμματοσ 

 αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία 

παρζχει ςε μια εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα 

 ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι 

των όρων που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ. Ωσ 

ενδεικτικι περίπτωςθ ουςιαςτικισ μεταβολισ αναφζρεται και θ διαπίςτωςθ 

περί πλθμμελοφσ ςυντιρθςθσ των ζργων από τουσ δικαιοφχουσ, με 

αποτζλεςμα αυτά να μθν είναι πλζον λειτουργικά. 

Οα τθροφν τα κριτιρια επιλογισ, που αποτελοφν μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, για 

τρία (3) ζτθ ι πζντε (5) για μεγάλεσ επιχειριςεισ από τθν τελευταία πλθρωμι τθσ 

πράξθσ. Μάκε ζτοσ και ςτα πλαίςια τθσ διάρκειασ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν 

τουσ οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να αποςτζλλουν θλεκτρονικά ι εγγράφωσ ςτθν 

ΡΣΔ, αποδεικτικά τιρθςθσ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν τουσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 35 τθσ ΤΑ 1337/4-5-2022 (Β’ 2310), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Θ τιρθςθ των μακροχρονίων υποχρεϊςεων ελζγχεται, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

πράξθσ, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

5. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Οα αποδζχονται ότι τα ςτοιχεία τουσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςφμφωνα με το άρκρο 

111 του Μαν. 1306/2013 και ότι τα ςτοιχεία ενδζχεται να αποτελζςουν αντικείμενο 

επεξεργαςίασ από τισ αρχζσ ελζγχου και διερεφνθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ 

Χϊρασ.  ε κάκε περίπτωςθ τθροφνται οι διατάξεισ τθσ Ρδθγίασ 95/46/ΕΜ και του 

Μαν. (ΕΜ) 45/2001 περί προςταςίασ των δεδομζνων. 

(ii) Οα λαμβάνουν όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 τθσ 

1337/4-5-2022 (Β’ 2310), όπωσ ιςχφει και ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΤΔ  

ΜΑΠ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ι/και τθσ 

ΡΣΔ.  

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

Οα αποδζχονται ότι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ που ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ επζχουν 

κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των ζννομων ςυνεπειϊν και 

προκεςμιϊν. 

7. ΚΤΡΩΕΙ 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ
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Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, δφναται να επιφζρει τθν 

ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και τθν επιβολι των διατάξεων για τθν ανάκτθςθ 

των ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων.  

τισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία 

προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ ι δεν δθλϊνει τα απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω 

αμελείασ, θ ςτιριξθ δεν καταβάλλεται ι ανακτάται εξ’ ολοκλιρου.  

Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ που δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει 

ενίςχυςθ, αποκλείεται από το υπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ 

διαπίςτωςθσ κακϊσ και για το επόμενο.  

ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 

Άρκρο 23 τθσ ΤΑ 1337/4-5-2022 (Β’ 2310). 

Δεν επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε 

ανωτζρα βία, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Μαν. (ΕΕ) 640/2014. 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

Α/Α 
Κωδικόσ 
ζργου ΠΚΕ 

Σίτλοσ Πράξησ Δικαιοφχοσ 
υνολικόσ 

Προχπολογιςμόσ 
 (€) 

Επιλζξιμη 
Δημόςια Δαπάνη 

(€) 

1 

LD161-
0076787 

ΙΔΡΤΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΦΤΣΙΜΩΟ 

ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ 
ΔΡΛΜΑ ΘΕΡΔΩΡΑ 53.983,00 26.991,50 

2 

LD161-
0076925 

SEVEN ISLAND 
ΗΤΘΡΠΡΙΛΑ Ρ.Ε 

SEVEN ISLAND 
ΗΤΘΡΠΡΚΑ ΡΕ 
(ΤΠΡ ΙΔΡΤΘ) 

360.660,12 180.330,05 

 ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.2.2 
  414.643,12 207.321,55 

1 

LD161-
0072823 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΡΤ 
ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΡ ΣΘΟ 
ΕΡΕΙΜΡΤΑ ΜΕΡΜΤΡΑ 

ΑΡΓΤΡΡ 
ΑΟΑΣΑΙΡ  

191.542,70 124.502,74 

2 

LD161-
0068001 

ΙΔΡΤΘ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

LULZIM QYPI 272.057,79 176.837,55 

3 
LD161-

0074000 
ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 

ΕΣΙΑΣΡΡΙΡΤ 
ΜΡΟΙΔΑΡΘ 
ΟΙΜ.ΕΝΕΟΘ 

103.708,99 67.410,81 

4 
LD161-

0076895 

ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΡΤ 

ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΡ ΣΡ 
ΓΑΛΡ ΠΑΠΩΟ 

ΦΑΟΑΡΙΩΣΘ 
ΑΟΣΩΟΙΑ 

93.083,94 60.504,54 

5 
LD161-

0076745 

ΜΑΣΑΜΕΤΘ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΘ 
ΜΑΣΡΙΜΙΑ 6 ΜΝΙΟΩΟ 

Π.ΜΑΣΕΧΘ ΜΑΙ 
ΙΑ ΕΕ 

224.598,37 145.988,94 
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6 
LD161-

0073739 

ΙΔΡΤΘ ΔΤΡ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ ΣΡΤ 
ΠΑΠΡΤ 

LOCKIE TIMOTHY 
PAUL EMRYS 

286.747,25 186.385,70 

7 
LD161-

0073615 

ΙΔΡΤΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΔΩΞΑΣΙΩΟ-
ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 3 

ΜΝΕΙΔΙΩΟ ΤΟΡΝΙΜΘ 
ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ 6 

ΜΝΙΟΩΟ 

ΞΑΟΕΘ 
ΣΑΞΑΣΙΡ 

298.332,97 193.916,42 

8 
LD161-

0076585 

ΙΔΡΤΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 3 
ΜΝΕΙΔΙΩΟ ΣΡΤ 

ΡΘΩΟΡΤ 

ΜΑΙΞΘ 
ΠΤΡΙΔΩΟ 

293.782,86 190.958,85 

9 
LD161-

0075055 

ΙΔΡΤΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΔΩΞΑΣΙΩΟ-
ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 3 

ΜΝΕΙΔΙΩΟ ΤΟΡΝΙΜΘ 
ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ 6 

ΜΝΙΟΩΟ 

ΞΑΟΕΘ 
ΓΕΩΡΓΙΡ 

296.028,90 192.418,78 

10 
LD161-

0075340 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΜΑΣΡΙΜΙΑ 6 ΜΝΙΟΩΟ 

ΣΡΤ ΡΘΩΟΡΤ 

ΑΤΝΩΟΙΣΘ 
ΘΩΞΑ 

199.793,94 129.866,05 

11 
LD161-

0073650 

ΕΜΤΧΡΡΟΙΞΡ 
ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΔΩΞΑΣΙΩΟ ΓΙΑ ΣΘΟ 

ΕΠΤΠΘΡΕΣΘΘ 
ΦΤΙΡΝΑΣΡΙΜΡΤ 

ΣΡΤΡΙΞΡΤ  

ΜΡΡΩΟΑΜΘ ΒΑ. 
ΔΘΞΘΣΡΡΤΝΑ  

287.781,94 187.058,25 

12 
LD161-

0076672 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΞΡΟΑΔΑ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

DODAJ NIKOLIN 296.349,31 192.627,04 

13 LD161- ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΡΤ Θ ΠΤΡΡΤ ΜΑΙ ΙΑ 128.095,13 83.261,83 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

0076866 ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΡ ΣΡΤ 
ΡΘΩΟΡΤ ΜΕΡΜΤΡΑ 

ΕΕ 

14 
LD161-

0075025 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ 
ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ ΣΘΟ 

ΕΠΑΟΘΕΙΑ ΝΕΤΜΑΔΑ 

ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΙΔΡΤ 
ΡΦΙΑ ΤΠΡ 
ΤΣΑΘ ΙΜΕ 

291.006,00 189.153,90 

15 
LD161-

0076337 
ΙΔΡΤΘ ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΘ 
ΜΑΣΡΙΜΙΑ 6 ΜΝΙΟΩΟ 

ΝΕΜΜΑ 
ΑΓΓΕΝΡΠΡΤΝΡΤ 

ΡΦΙΑ 
273.369,45 177.690,13 

16 
LD161-

0076803 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΘ 

ΜΑΣΡΙΜΙΑ 

ΟΑΣΡΤΡΑΝ 
ΧΑΞΠΙΣΑΣ 

259.086,80 168.406,41 

17 
LD161-

0076340 

ΞΕΣΑΣΡΡΠΘ 
ΑΓΡΡΣΙΜΘ ΜΑΣΡΙΜΙΑ 

Ε ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΘ 

ΜΑΣΡΙΜΙΑ 6 ΜΝΙΟΩΟ 

ΞΑΟΕΘ 
ΑΙΜΑΣΕΡΙΟΘ 

294.386,07 191.350,93 

18 
LD161-

0076892 

ΓΡΑΦΕΙΡ ΣΡΤΡΙΞΡΤ 
ΜΑΙ ΠΕΡΙΘΓΘΕΩΟ 

ΣΡΤ ΠΑΠΡΤ 

ΑΞΝΘ 
ΕΤΑΓΓΕΝΡ 

38.604,42 25.092,87 

19 
LD161-

0076918 
ΓΕΩΡΓΑΜΘ 

ΓΕΡ.ΕΤΑΓΓΕΝΡ 
ΓΕΩΡΓΑΜΘ 
ΕΤΑΓΓΕΝΡ 

268.017,70 174.211,44 

20 
LD161-

0076485 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΙΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 
ΣΘΟ ΕΡΕΙΜΡΤΑ 

ΜΕΡΜΤΡΑ 

SANITA GIGANTE 
SERGIO 

177.551,63 115.408,55 

21 
LD161-

0076419 

ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
"ΑΡΧΡΟΣΙΜΡ 
ΞΑΡΜΡΡΑ" 

ΠΑΠΑΔΡΠΡΤΝΡΤ 
ΞΑΡΙΑ ΜΑΞΗΕΜΑ 

76.361,00 49.634,65 

22 
LD161-

0076936 

ΙΔΡΤΘ ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΘ 
ΜΑΣΡΙΜΙΑ ΤΟΡΝΙΜΘ 

ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ 
ΔΕΜΑ ΜΝΙΟΩΟ 

ΦΑΛΣΑ 
ΘΕΡΔΩΡΡ 

288.784,83 187.710,13 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

23 
LD161-

0076487 

ΑΟΑΜΑΙΟΙΘ ΜΑΙ 
ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 

ΜΣΙΡΙΡΤ Γ' ΣΘ 
ΡΡΞΑΟΣΗΑ Α.Ε. 

ΡΡΞΑΣΗΑ Α.Ε. 52.690,90 34.249,08 

24 
LD161-

0076633 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

ΕΟΑΝΝΑΜΣΙΜΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΔΡΑΣΘΡΙΡΣΘΣΩΟ 

ΝΤΡΡ 
ΕΠΑΞΕΙΟΩΟΔΑ 

86.626,65 56.307,32 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.2.3 
5.110.066,30 

 
3.321.542,82 

 

1 
LD161-

0071000 

ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΑΙ 
ΤΜΕΤΑΙΑ ΑΝΣΑ 

ΟΣΡΞΑΣΑ 

ΑΤΝΩΟΙΣΘ 
ΒΑΙΝΙΜΘ 

86.335,01 56.117,75 

2 
LD161-

0073440 

ΙΔΡΤΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΡΤ 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

ΧΕΙΡΡΠΡΙΘΣΩΟ 
ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΩΟΩΟ 
ΜΑΙ ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ 

ΑΠΡ ΦΤΙΜΑ 
ΠΡΡΙΡΟΣΑ 

ΣΡΤΜΙΑ ΒΑ. 
ΑΟΑΣΑΙΑ 

24.752,57 16.088,87 

3 
LD161-

0074935   

ΙΔΡΤΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΡΤ 
ΜΑΣΑΜΕΤΘ 

ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΩΟ 
ΠΑΙΧΟΙΔΙΩΟ 

ΜΡΤΝΡΤΡΘ 
ΕΤΑΓΓΕΝΙΑ 203.679,19 132.391,47 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.2.4 
314.766,77 

 
204.598,09 

 

1 
LD161-

0074046 
 

ΦΑΡΞ ΞΠΡΣΑΟΙ 
(ΠΡΝΤΝΕΙΣΡΤΡΓΙΜΡ 

ΑΓΡΡΜΣΘΞΑ) 
 

ΠΑΠΠΑ 
ΑΟΣΙΓΡΟΘ 

 
222.895,33 

 
144.881,95 

 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.2.6 
222.895,33 

 
144.881,95 

 

1 
LD161-

0071866 

ΞΕΣΕΓΜΑΣΑΣΑΘ - 
ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 
ΕΝΑΙΡΣΡΙΒΕΙΡΤ ΜΑΙ 

ΙΔΡΤΘ 

ΝΕΙΒΑΔΙΩΣΘ 
ΜΩΟ. ΠΤΡΙΔΩΟ 

273.925,80 136.962,88 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

ΣΤΠΡΠΡΙΘΣΘΡΙΡΤ 
ΝΑΔΙΡΤ 

2 
LD161-

0076840 
ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ ΜΑΙ 

ΕΠΕΜΣΑΘ 
Γ ΔΑΦΟΘ ΜΑΙ  

ΔΑΦΟΘ ΡΕ 
119.357,57 59.678,78 

3 
LD161-

0073715 

ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ ΜΑΙ 
ΕΠΕΜΣΑΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΜΡΠΘ-ΣΤΠΡΠΡΙΘΘ 

ΜΡΕΑΣΡ ΜΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

ΜΡΕΑΣΡΜΕΤΑΞΑΣΩΟ 

ΟΣΑΟΡ ΧΡ 
ΠΤΡΙΔΩΟ ΜΑΙ ΙΑ 

ΕΕ 
589.509,12 294.754,55 

4 
LD161-

0075987 

ΙΔΡΤΘ 
ΣΤΠΡΠΡΙΘΣΘΡΙΡΤ 

ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΤ 
.Α ΑΔΡΙΩΣΘ ΡΕ 326.752,31 163.376,15 

5 
LD161-

0062816 
ΙΔΡΤΘ ΡΙΟΡΠΡΙΕΙΡΤ 

ΧΡΤΙΜΡΠΡΤΝΡ 
ΕΤΘΤΞΙΡ 

24.350,98 12.175,49 

6 
LD161-

0068275 

ΙΔΡΤΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΣΤΠΡΠΡΙΘΘ 

ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΤ ΜΑΙ 
ΞΕΝΙΡΤ 

Γ. ΟΙΜΡΠΡΤΝΡ 
Ε.Ε 

291.346,36 145.673,18 

7 
LD161-

0074534 
ΙΔΡΤΘ ΡΙΟΡΠΡΙΕΙΡΤ 

ΑΟΣΑ ΕΤΓΕΟΙΑ 
ΒΝΑΧΡΤ 

129.755,37 64.877,68 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.3.1 
1.754.997,51 

 
877.498,71 

 

1 
LD161-

0072601 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ 
ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 

ΣΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΡ Β. 
ΜΕΡΜΤΡΑ 

DREAMS E.E. 386.334,25 251.117,26 

2 
LD161-

0072773 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ ΠΕΟΣΕ 
ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 

ΔΩΞΑΣΙΩΟ, 
ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ 

ΔΕΜΑ ΜΝΙΟΩΟ, ΣΡ 
ΑΘΑΟΙ ΝΕΤΜΑΔΑ 

ΣΑΘ ΡΔΤΕΑ 
ΞΡΟΡΠΡΡΩΠΘ 

ΙΜΕ 
304.000,00 197.599,99 

3 
LD161-

0072602 
ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ 

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
DESIRE E.E. 358.442,13 232.987,38 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 

4 
LD161-

0076420 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ 
ΠΡΝΤΣΕΝΩΟ 

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ, ΣΘ ΘΕΘ 

ΜΑΞΠΙ ΝΕΤΜΑΔΑ 

ΜΑΣΡΤΠΘ Α 
VELMISHI D κ ΙΑ 

ΡΕ 
597.070,00 388.095,50 

5 
LD161-

0076885 

ΕΠΕΜΣΑΘ ΜΑΙ 
ΕΜΤΓΧΡΡΟΙΞΡ 

ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

ΞΡΤΡΜΑ 
ΔΘΞΘΣΡΙΡ 

301.338,30 135.602,23 

6 
LD161-

0077061 

ΙΔΡΤΘ ΔΤΡ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

ΠΡΝΤΣΡΠΡ ΙΜΕ 
(ΤΠΡ ΙΔΡΤΘ) 

394.592,55 € 256.485,15 

7 
LD161-

0076422 

ΜΑΣΑΜΕΤΘ ΔΤΡ 
ΤΓΧΡΡΟΩΟ 

ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ ΣΘΟ 
ΜΑΣΡΤΟΑ ΝΕΤΜΑΔΑ 
ΣΘΟ ΘΕΘ ΡΑΧΘ ΓΙΑ 

ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΜΞΕΣΑΝΝΕΤΘ 

ΠΑΠΑΣΡΑΣΡΤ 
ΑΦΡΡΔΙΣΘ 

574.987,19 258.744,20 

8 
LD161-

0076735 

ΙΔΡΤΘ ΔΤΡ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ 3 
ΜΝΕΙΔΙΩΟ 

ΜΡΡΑΜΙΑΟΙΣΘ 
ΠΤΡΙΔΩΟ 

413.605,26 268.843,41 

9 
LD161-

0077026 
ΜΑΣΕΟΡΤ ΘΝ. 

ΙΩΑΟΟΑ 
ΜΑΣΕΟΡΤ ΘΝ. 

ΙΩΑΟΟΑ 
288.837,62 129.976,91 

10 
LD161-

0072775 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ ΠΕΟΣΕ 
(5) ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 

ΔΩΞΑΣΙΩΟ, 
ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ (10) 

ΜΝΙΟΩΟ ΣΡ ΑΘΑΟΙ 
ΝΕΤΜΑΔΑ 

PAZIEWSKI 
KRZYSZTOF 
ZBIGNIEW 

ΞΡΟΡΠΡΡΩΠΘ 
ΙΜΕ 

303.500,00 197.274,99 

11 
LD161-

0076689 

ΙΔΡΤΘ ΞΡΟΑΔΑ 
ΠΡΝΤΣΕΝΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

MAISON LIBERTE 
IKE 

553.460,00 359.749,00 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

12 
LD161-

0076865 

ΙΔΡΤΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
ΕΟΡΙΜΙΑΘ 

ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 
ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΩΟ - 
ΞΙΧΑΝΡΠΡΤΝΡ 

ΑΝΕΠΑΟΔΡΡ 

ΞΙΧΑΝΡΠΡΤΝΡ 
ΑΝΕΠΑΟΔΡΡ 

127.087,39 82.606,78 

13 
LD161-

0075679 

ΙΔΡΤΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑΣΩΟ ΣΡ 
ΑΘΑΟΙ ΝΕΤΜΑΔΑ 

ΜΑΣΩΠΡΔΘ 
ΔΘΞΘΣΡΙΡ 

459.426,75 298.627,36 

14 
LD161-

0075181 
ΣΑΟΑΜΑ ΓΕΩ. 

ΙΩΑΟΟΑ 
ΣΑΟΑΜΑ ΓΕΩ. 

ΙΩΑΟΟΑ 
281.418,28 126.638,15 

15 
LD161-

0076883 

ΙΔΡΤΘ ΔΤΡ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

ALEXANDROS 
(ΠΕΣΡΡ ΠΑΠΠΑ 
ΒΑΙΝΘ ΠΑΠΠΑ 

ΡΕ - ΤΠΡ 
ΤΣΑΘ) 

284.620,38 128.079,16 

16 
LD161-

0076884 

ΙΔΡΤΘ ΔΤΡ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

ARSENOI 
(ΒΑΙΝΘ 

ΠΑΠΠΑ ΠΕΣΡΡ 
ΠΑΠΠΑ ΡΕ - 

ΤΠΡ ΤΣΑΘ) 

417.707,09 187.968,18 

17 
LD161-

0072607 

ΔΘΞΙΡΤΡΓΙΑ ΣΡΙΩΟ (3) 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ, ΑΣΘΟ ΑΓΙΑ 

ΜΤΡΙΑΜΘ ΓΑΡΤΡΙΡΤ, 
ΜΕΡΜΤΡΑ 

ΞΠΡΤΓΙΡΤΜΝΘ 
ΔΘΞΘΣΡΙΡ 

385.346,00 173.405,70 

18 
LD161-

0071200 

ΙΔΡΤΘ ΣΡΤΡΙΣΙΜΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 5 

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΔΩΞΑΣΙΩΟ 4 

ΜΝΕΙΔΙΩΟ 
ΔΤΟΑΞΙΜΡΣΘΣΑ 11 
ΜΝΙΟΩΟ ΞΕ ΠΑΡΡΧΘ 
ΤΞΠΝΘΡΩΞΑΣΙΜΩΟ 

ΤΠΘΡΕΙΩΟ 

INNER PEACE IKE 280.980,45 126.441,17 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΣΑΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩΔ. Α: 082/1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΘΝΘΣΙΜΡΤ ΜΑΙ 
ΜΑΣΑΔΤΣΙΜΡΤ 
ΣΡΤΡΙΞΡΤ 

19 
LD161-

0076997 

LEFKAS RENA'S PLACE 
ΙΔΙΩΣΙΜΘ 

ΜΕΦΑΝΑΙΡΤΧΙΜΘ 
ΕΣΑΙΡΙΑ 

LEFKAS RENA'S 
PLACE ΙΔΙΩΣΙΜΘ 
ΜΕΦΑΝΑΙΡΤΧΙΜΘ 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

368.335,00 239.417,75 

20 
LD161-

0076968 

ΙΔΡΤΘ 2 ΤΠΡΜΑΦΩΟ 
ΣΡΤΡΙΣΙΜΩΟ 

ΕΠΙΠΝΩΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ 

AYARTS ΙΔΙΩΣΙΜΘ 
ΜΕΦΑΝΑΙΡΤΧΙΜΘ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
550.665,15 357.932,33 

21 
LD161-

0076901 

ΙΔΡΤΘ 
ΠΑΡΑΔΡΙΑΜΡΤ 

ΕΣΙΑΣΡΡΙΡΤ 

ΜΑΝΕΟΣΗΘ 
ΙΩΑΟΟΘ 

118.458,02 76.997,71 

22 
LD161-

0072662 

ΙΔΡΤΘ 
ΤΓΜΡΡΣΘΞΑΣΡ 

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΩΟ ΣΡΤ 

ΜΑΝΑΦΑΣΙΩΟΕ 

ΡΤΜΕΡΑ 
ΠΤΡΙΔΩΟ 

250.730,00 162.974,50 

23 
LD161-

0074387 

ΙΔΡΤΘ 
ΕΜΞΕΣΑΝΕΤΘ 

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΩΟ 
ΜΑΣΑΝΤΞΑΣΩΟ ΣΘΟ 
ΝΕΤΜΙΞΘ ΜΕΡΜΤΡΑ 

ΤΠΡ ΤΣΑΘ 
ΣΡΙΒΡΝΘ 

ΔΕΠΡΙΟΑ 
ΣΡΙΒΡΝΘ ΝΡΤΜΙΑ 
(ΡΡΤΞΑΟΑΔΕ 

ΕΣΕΙΣ ΙΜΕ) 

39.540,72 € 17.793,32 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.3.3 
8.040.482,53 € 

 
4.655.358,14 € 

 

1 
LD161-

0076971 
LOGOS KAI KARDIA IKE 

LOGOS KAI 
KARDIA IKE 

363.068,58 163.380,86 

ΞΕΡΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΤΠΡΔΡΑΗ 19.2.3.5 363.068,58 163.380,86 

  
  ΤΝΟΛΟ ΕΝΣΑΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.220.920,14 € 9.574.582,12 € 

ΑΔΑ: 9ΨΧΗ46ΜΞΞΓ-1ΗΥ
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