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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΧΑΙΑ ΑΑΕ ΟΤΑ 
Ταχ. Δ/νση: ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 

25001 
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΙΜΠΡΗ 
Τηλ.: 26920-24442 
Fax: 26920-24333 
Email: achaiasa@otenet.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 25/05/2021 
Α.Π.: 785/CL/ΕΤΘΑ   

      
Προς:  

 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Υπ’ όψιν: 
- Νομίμου Εκπροσώπου 
- Υπεύθυνου Πράξης 

 

 
ΘΕΜΑ:  

Τροποποίηση της Πράξης «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)» με Κωδικό ΟΠΣ 

5074969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 
 

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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και ειδικότερα 
το άρθρο 35.  
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και ειδικότερα το 
άρθρο 62.  
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), 
6. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Την με αρ. πρωτ. 2903/01-08-2018 (ΦΕΚ 3427/B/17-08-2018) Υπουργική Απόφαση, με την οποία εκχωρούνται στην εταιρία Αχαΐα 
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020. 
8. Την υπ’ αριθ. 730/26.03.2019 Απόφαση «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας» με την οποία εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία από την Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 
2014 -2020, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 
απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» 
(για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα), όπως αυτά ισχύουν, 
9. Την με αριθ. 2/29-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ περί σύστασης της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER και εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων και την με αριθ. 2/20-12-2019 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής. 
10. Την με αριθ. 5/11-4-2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER σχετικά με την έγκριση του Λειτουργικού Οργανογράμματος του 
ΕΦΔ και την κατανομή των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και ελέγχου στο εσωτερικό του ΕΦΔ. 
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 820/CL/ΕΤΘΑ/24-6-2020 (Κωδ. 63.1–CLLD.26) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και την με αριθμ. πρωτ. 1205/CL/ΕΤΘΑ/7-9-2020 
τροποποίηση αυτής. 
12. Τo με ID 119220 – 27/11/2020 – ώρα: 12:48 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟY ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και τα συνημμένα σε 
αυτό έγγραφα του δικαιούχου ΔΗΜΟY ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ προς τον ΕΦ «ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ», για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 
13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και 
ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ. 
14. Την με αρ. πρωτ. 378/CL/ΕΤΘΑ/17-03-2021 θετική εισήγηση της διευθύντριας του ΕΦ ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ. 
15. Την με αρ. πρωτ. 398/CL/ΕΤΘΑ/19-03-2021 Απόφαση Ένταξης της πράξης. 
16. Το από 21/5/2021 e-mail της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (αρ. εισερχομένου ΕΦ: 772/CL/ΕΤΘΑ/24-5-2021). 
17. Την με αρ. πρωτ. 774/CL/ΕΤΘΑ/24-5-2021 εισήγηση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της διευθύντριας του ΕΦ ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ 
ΟΤΑ. 

 

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της Πράξης «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της 

λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης 

και της εδαφικής συνοχής»  του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5074969 
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40106265 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Η πράξη αφορά Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας 
Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006). O υγρότοπος της Αλυκής Αιγίου είναι δημόσια γη, την οποία διαχειρίζεται 
η Διεύθυνση Δασών Αχαΐας και το Δασαρχείο Αιγίου σύμφωνα με το νόμο 4280/2014. Η Αλυκή Αιγίου έχει συνολική της έκταση είναι 
31,98ha, η συνολική περίμετρος είναι 2,5 χιλιόμετρα και το μέγιστο βάθος είναι 50cm. Παρά το μικρό της μέγεθος, η λιμνοθάλασσα παρέχει 
μια σημαντική ποικιλία μικρο-οικοτόπων, που μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή. Η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Αιγίου αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό οικοσύστημα, που εμφανίζει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τυπικού υγρότοπου. Οι ζώνες καλαμιών και οι αλάτι, 
παρόλο που έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελούν πολύ σημαντικές παραμέτρους από ορνιθολογική άποψη, καθώς προσφέρουν 
καταφύγιο σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και άλλα είδη πτηνών του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Η αξία της εν λόγω 
περιοχής είναι αδιαμφισβήτητη και ο σχεδιασμός και η οργάνωση της συγκεκριμένης παρέμβασης στηρίχτηκε στις γενικές αρχές 
σχεδιασμού διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος και παρεμβάσεων εντός προστατευόμενων περιοχών. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να 
μην οδηγούν σε επιβάρυνση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά στην παρακολούθηση, την προστασία και 
την ανάδειξή του. Μέσω του προγράμματος για πρώτη φορά η Αλυκή Αιγίου θα μπορέσει να αποκτήσει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την 
παρακολούθηση των βιοτικών αβιοτικών παραμέτρων και θα έχει χρονοσειρά δεδομένων που θα επιτρέπει στο επιστημονικό προσωπικό 
να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την ποιοτική κατάσταση της λιμνοθάλασσας. Εξάλλου, η κλιματική αλλαγή απειλεί τα υδάτινα 
οικοσυστήματα και ο Δήμος Αιγιαλείας με την υπ’ αριθμ. 111/2020 (ΑΔΑ ΩΦ6ΥΩ6Χ-Γ9Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει 
υπογράψει το ψήφισμα για κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης. Οι δράσεις αυτές επιπλέον 
θα συνδράμουν στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, τη διοργάνωση θερινών σχολείων και ανάδειξης της 
οικολογικής και επιστημονικής αξίας του οικοσυστήματος.Έχει αποδειχθεί ότι η προστασία και η ανάδειξη των φυσικών περιοχών 
συμβάλλει στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής που θα τονώσει οικονομικά την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας. 
Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν  
1. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου παρατηρητηρίου στη θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεργασίας με την Δασική υπηρεσία και 
την Ορνιθολογική εταιρεία. 
2. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων εντός της 
λιμνοθάλασσας, μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και τοποθέτηση ασύρματης κάμερας παρακολούθησης (webcam), προμήθεια 
τηλεσκοπίων, κυαλιών και τριπόδων. 
3. Εξωραϊσμός του σημείου παρατήρησης με τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και περίφραξης σε σημεία που θα ορισθούν από την 
Δασική Υπηρεσία, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενημερωτικές πινακίδες, καλαθάκια ανακύκλωσης και τοποθέτηση νέων 
καλαίσθητων παγκακίων και παρατηρητηρίου επίγειας θέασης. 
4. Δημιουργία βιβλίων/οδηγών πεδίου, τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού με φωτογραφικό υλικό για την λιμνοθάλασσα στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 
5. Παραδοτέα πράξης:  
 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου παρατηρητηρίου στη θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεργασίας με την Δασική υπηρεσία και 
την Ορνιθολογική εταιρεία. 
2. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων εντός της 
λιμνοθάλασσας, μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και τοποθέτηση ασύρματης κάμερας παρακολούθησης (webcam), προμήθεια 
τηλεσκοπίων, κυαλιών και τριπόδων. 
3. Εξωραϊσμός του σημείου παρατήρησης με τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και περίφραξης σε σημεία που θα ορισθούν από την 
Δασική Υπηρεσία, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενημερωτικές πινακίδες, καλαθάκια ανακύκλωσης και τοποθέτηση νέων 
καλαίσθητων παγκακίων και παρατηρητηρίου επίγειας θέασης. 
4. Δημιουργία βιβλίων/οδηγών πεδίου, τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού με φωτογραφικό υλικό για την λιμνοθάλασσα στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 
 

 6α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

O4.4 Αριθμός Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα Αριθμός 4.1 1 
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6β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

R.4.4 
Ωφελούμενος πληθυσμός από Πράξεις 

Δημοσίου Χαρακτήρα 
Αριθμός 4.1 20.000,00 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2021. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/07/2022.  
 

 
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 04/10/2021.  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Αλλαγή κωδικού εναρίθμου για την πράξη. 
  
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

122.742,90 122.742,90 

ii. ΦΠΑ 29.458,30 29.458,30  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 152.201,20 152.201,20  

ΣΥΝΟΛΑ  152.201,20 152.201,20 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  152.201,20 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 152.201,20 

 
 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 152.201,20 € 
 
 
  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  152.201,20 €  

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0861 2021ΣΕ08610018 Νέο Έργο ΠΔΕ NAI 0,00 152.201,20 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

 

12. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 152.201,20 €.  

 

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία: 

ΑΔΑ: Ρ6ΛΛ46ΜΟΒ2-0ΙΞ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  
       

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
Κωδικός ΟΠΣ: 5074969 (Κωδ. Απόφασης:11395) Σελίδα 4 
 

 Ε0861 / - : Με την ένταξη της πράξης θα μειωθεί ισόποσα ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του έργου με ενάριθμο 2017ΣΕ08610016. 
 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί 

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 
 
 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)  
2. Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΑΑΤ - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)  
4. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Μονάδες Α, Β1, Γ1) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 

 

Εσωτερική διανομή:  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ  
  

 

ΑΔΑ: Ρ6ΛΛ46ΜΟΒ2-0ΙΞ
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