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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

 
Ταχ. Δ/νση    : Πλατεία Πύρρου 1   

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ιωάννινα 
Ταχ. Κώδικας : 452 21 

Πληροφορίες :  Μ. Ματσάγκας 
Τηλέφωνο     :  2651360522 

Fax               :  2651360550 

Email            : manomats@mou.gr 

  

 

 
Ιωάννινα 10/01/2023 

Α.Π.: 34 
 

 

 
 

 Προς:  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ -

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.  
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής                   

Αυτοδιοίκησης 

 

 

ΘΕΜΑ:  2η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAI ΤΗΝ 

ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ 

0006114848 και 0006171445 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

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. Το Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 

Περίοδο 2021 – 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022),  

3. Την Υπουργική Απόφαση 77792/02.08.2022 (ΦΕΚ 4164/Β/04.08.2022) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 

4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32679/ΕΥΘΥ 333/23-03-2015 (Β’ 714) υπουργικής 

απόφασης,  
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει, 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005», όπως ισχύει, 

6. 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, 

7. 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 και ισχύει κάθε 

φορά, 

8. 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 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές 

Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 

9. Τη με αριθμ. Πρωτ. 3206/12-12-2016 (Β’ 4111) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 

επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014 – 2020 και 

κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, 

10. Την με αριθ. Πρωτ. 3847/16.09.2022 Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης Τοπικού Προγράμματος της 

ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, 

11. Την με αριθ. Πρωτ. 3849/16.09.2022 Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης Τοπικού Προγράμματος της 

ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του 

Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, 

12. Τη με αρ. πρωτ. 2686/16.10.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την ένταξη της πράξης με 

τίτλο «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» 

στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 

2917/01.11.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

13.  Τη με αριθ. Πρωτ. 2331/21.11.2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ για 

τη διατύπωση θετικής γνώμης για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 

«Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου», 
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14. Τη με αριθ. Πρωτ. 3081/28.12.2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ για τη 

διατύπωση θετικής γνώμης για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια υλοποίησης 

της πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 στην Περιφέρεια 

Ηπείρου», 

 

Αποφασίζει 

 

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας, στο Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», του Μέτρου 19 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤΟΚ» του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

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 31 Δεκεμβρίου 2025.  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων με κωδικό εναρίθμου 2017ΣΕ08210000 στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 3.934.200,00 €. 

  

Β. 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 ΕΥΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 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 (όταν η απόφαση 

ένταξης αφορά πολλές πράξεις). 

 

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1337/04-05-2022 

(ΦΕΚ 2310/Β’/11-05-2022) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ 

αρ. 3083/4.8.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του 

Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής  
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Ανάπτυξης 2014 – 2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β΄3702)», την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης. 

 

Δ. 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 στο ΣΔΕ του ΠΑΑ, την/ις 

εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης (εάν υπάρχουν). 

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Αλέξανδρος Καχριμάνης 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

•   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

3. Οργανισμό Πληρωμών -ΟΠΕΚΕΠΕ 
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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 και από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης. 

(ii) Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 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 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

(iii) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ 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. 

(iv) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, 

σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(v) Να παράσχουν στη 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 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μέσω των αιτήσεων 

πληρωμής. 

(ii) Να υποβάλλουν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.  

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, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, 

ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις 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. 

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. 

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Καν. 

(ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και του ΕΦΔ.  

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα, που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

που έχουν δηλώσει 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.  
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Α/Α 

Κωδικός 

ΟΠΣΑΑ 
2014-2020 

Τίτλος 

Πράξης/Υποέργου 
Δικαιούχος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

(Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη) (€) 

Επιλέξιμη 

Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Μη επιλέξιμες 

λοιπές αξίες (€) 

1  0006114848 

Στήριξη για 
λειτουργικές 

δαπάνες και την 

εμψύχωση της ΟΤΔ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ 
Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
Α.Ο.Τ.Α. 

 1.923.200,00  1.923.200,00  0,00 

2 0006171445 

Στήριξη για 

λειτουργικές 

δαπάνες και την 
εμψύχωση της ΟΤΔ 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΤΙΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

Α.Ο.Τ.Α. 

2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ  3.934.200,00 3.934.200,00 0,00 
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