
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  25ησ/ 21.12.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 90/2022 

Θζμα 6ο: υμμετοχή του Δήμου Βζλου- Βόχασ ςτο νζο Σοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 
Βόρειασ Πελοποννήςου τησ ΟΣΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.  

 
ιμερα τθν 21η του μηνόσ Δεκεμβρίου ,  ημζρα Σετάρτη του ζτουσ 2022 και ώρα 19.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ φςτερα 
από τθν με αρικ. πρωτ. 10242/16.12.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ 
και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίοσ  και παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν 
παραβρζκθκαν παρόντα δζκα οκτϊ (18) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ –Πρόεδροσ                                                       1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κω/νοσ 
3. Καλλίρθ Μαρία                                                                                             3. Μανάβθσ Π. Ακανάςιοσ                                                                                
4. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                  4. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                 5. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
6. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                        6. Μανάβθσ Δ. Ακανάςιοσ  
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             7. Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                            8. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
9. ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                              9. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ 
10. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                           
11. Βουδοφρθσ Σςίτουρασ Νικόλαοσ                                                                 
12. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ 
13. Περρισ Νικόλαοσ                                                                                            
14. Μπιτςάκου Αςπαςία 
15. Δθμθτρίου Μαρία 
16. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ          
17. Λιάκοσ Μιχαιλ 
18. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                             

 

  
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ: 
1.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ  
2. Δαγρζσ Ευάγγελοσ            Πρόεδροσ Νεράντηασ 
3. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ  Σαρςινϊν 
4. Κεχαγιάσ Περίανδροσ        Πρόεδροσ Βοχαικοφ      
5. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                  
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου      
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ         Πρόεδροσ Μπολατίου          8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ         10. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ             Πρόεδροσ Πουλίτςασ 

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «υμμετοχι του Διμου Βζλου- Βόχασ ςτο 
νζο Σοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Βόρειασ Πελοποννιςου τθσ ΟΣΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.»  και ζδωςε 
το λόγο ςτον Διμαρχο, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι : 
 

Ππωσ γνωρίηετε, ο Διμοσ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ είναι μζτοχοσ ςτθν ΑΝΒΟΡΕ Α.Ε., ζχοντασ 629 μετοχζσ, εκάςτθσ 

ονομαςτικισ αξίασ 29,35 ευρϊ, που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό  1,95% επί του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, 

το οποίο ανζρχεται ςε 32.297 μετοχζσ κατανεμθμζνεσ ςε 59 μετόχουσ. Οι μζτοχοι είναι ΟΤΑ πρϊτου και 

δεφτερου βακμοφ, θ ΡΕΔ Ρελοποννιςου, Επιμελθτιρια, Ρολιτιςτικοί και Ακλθτικοί Σφλλογοι, Συνεταιριςμοί, 

εμπορικοί ςφλλογοι. Αναλυτικά θ μετοχικι ςφνκεςθ αποτυπϊνεται ςτο μετοχολόγιο τθσ εταιρείασ που 

επιςυνάπτεται.   

Η αιτία ίδρυςθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των αντίςτοιχων εταιρειϊν, 

υπιρξε θ εφαρμογι του προγράμματοσ LEADER ςτισ Αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, αφοφ για τθν υλοποίθςι του 

απαιτοφνταν πολυμετοχικά ςχιματα τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Φορζων τθσ εκάςτοτε περιοχισ εφαρμογισ, 

τα οποία χαρακτθρίηονται Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ). Η ΑΝΒΟΡΕ από τθν ίδρυςθ τθσ, το 1996, ζχει 

υλοποιιςει τζςςερα (4) ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα LEADER (από ζνα ςε κάκε προγραμματικι 

περίοδο), ενϊ ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2022 υλοποιεί το πζμπτο. Το τρζχον πρόγραμμα 

διαρκεί ζωσ τισ 31/12/2025.  

Το πρόγραμμα LEADER, αποτζλεςε και αποτελεί, από το ζτοσ 1991 ζωσ ςιμερα, ζνα χρθματοδοτικό 

εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, που χρθματοδοτεί τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό πολφ μικρϊν και μικρϊν 

επιχειριςεων του Δευτερογενοφσ και του Τριτογενοφσ τομζα τθσ Οικονομίασ από φυςικά και νομικά πρόςωπα 

αποκλειςτικά και μόνο ςτισ Αγροτικζσ Ρεριοχζσ, μζςω των Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ. Οι περιοχζσ αυτζσ 

αποτελοφνται από Τοπικζσ / Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ από τισ οποίεσ εξαιροφνται οικιςμοί με ςυνολικό μόνιμο 

πλθκυςμό μεγαλφτερο των 15.000 κατοίκων Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ επί του προχπολογιςμοφ των 

επιχειρθματικϊν ςχεδίων κυμαίνονται από 50% ζωσ 65%.  Επίςθσ, χρθματοδοτεί ζργα των Διμων και  ςυλλόγων 

με ποςοςτά ενίςχυςθσ από 80% ζωσ 100%  επί του προχπολογιςμοφ τουσ. Το πρόγραμμα LEADER, εφαρμόηεται 

ςτο ςφνολο των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ επικράτειασ από πενιντα (50) εταιρείεσ δρϊςεσ ςε πενιντα 50 

ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Στισ εταιρείεσ αυτζσ τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου κατζχουν 

οι Διμοι.  

Ζπειτα από τριάντα και πλζον ζτθ υλοποίθςθσ το πρόγραμμα LEADER ςυνεχίηει να εφαρμόηεται και ςτθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο 2023-2027, βάςει του ςχετικοφ κανονιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, ο οποίοσ 

απαιτεί, ςε κάκε Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ εκάςτθσ χϊρασ, το πρόγραμμα LEADER να αποτελεί 

ξεχωριςτι παρζμβαςθ με πόρουσ που αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςτο 5% επί του ςυνολικοφ προγράμματοσ. Ωσ εκ 

τοφτου το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, εξζδωςε τθν υπ’ αρ. 2547/10.10.2022 (ΦΕΚ/Β/5361/17.10.2022) 

πρόςκλθςθ «ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΕ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ Ρ3-77-4.1 «ΣΤΗΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

LEADER (ΤΑΡΤοΚ–ΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΜΕ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027», προκειμζνου να υλοποιθκεί και ςτθν επόμενθ προγραμματικι 

περίοδο εκ νζου το εν λόγω πρόγραμμα.  
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Το νζο πρόγραμμα κα απευκφνεται, όπωσ και τα παλαιότερα, ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα για τθν 

ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων του δευτερογενοφσ και του τριτογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ, ςε 

Διμουσ για ζργα υποδομϊν μικρισ κλίμακασ  κακϊσ και ςε ςυλλογικοφσ φορείσ για ζργα πολιτιςτικοφ, 

ακλθτικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα.  

Συγκεκριμζνα ςτθν ανωτζρω πρόςκλθςθ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων : 

Κατθγορία 1: Ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

1.1 Ενίςχυςθ μεταποιθτικϊν μονάδων για τθν παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων. 

1.2 Ενίςχυςθ μεταποιθτικϊν μονάδων για τθν παραγωγι μθ γεωργικϊν προϊόντων. 

1.3 Ενίςχυςθ μονάδων του δαςοκομικοφ τομζα. 

1.4 Ενίςχυςθ επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ και παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 

μεταποίθςθ.  

1.5 Ενίςχυςθ επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου.  

1.6 Ενίςχυςθ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν. 

1.7 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και νεροφ, ενίςχυςθ βιο-οικονομίασ και κυκλικισ οικονομίασ.  

Δικαιοφχοι των ανωτζρω παρεμβάςεων είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των 

πράξεων τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 300.000 € εκτόσ τθσ υποκατθγορίασ 1.1 που 

δφναται να ανζλκει ζωσ τισ 400.000 €.  

Επιςθμαίνεται, πωσ για πρϊτθ φορά από το 1991 ειςάγονται περιοριςμοί ςτθ χρθματοδότθςθ των πολφ 

μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ από το πρόγραμμα LEADER. Ειδικότερα, 

διαχωρίηονται οι μειονεκτικζσ περιοχζσ από τισ ορεινζσ, και ταυτίηονται με τισ πεδινζσ. Τοφτο ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν εξαίρεςι τουσ, όπωσ και των πεδινϊν περιοχϊν, από τθν δθμιουργία ς’ αυτζσ τουριςτικϊν  

καταλυμάτων. Επιπρόςκετα, ειςιχκθςαν περιοριςμοί ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ, που δεν επιτρζπουν τθ 

δθμιουργία νζων μεταποιθτικϊν μονάδων για κατθγορίεσ προϊόντων, που είτε δεν παράγονται ςτθν περιοχι 

παρζμβαςθσ είτε δεν αποδεικνφουν ότι υφίςταται υςτζρθςθ ςτθ μεταποίθςι τουσ.  

Κατθγορία 2: Εκπαίδευςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

2.1 Εκπαίδευςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτον 1-γενι τομζα. 

2.2 Εκπαίδευςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτον 2-γενι τομζα. 

2.3 Εκπαίδευςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτον 3-γενι τομζα. 

Δικαιοφχοι των ανωτζρω μποροφν να είναι φορείσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα που βάςει 

καταςτατικοφ ι άλλου νόμιμου εγγράφου δραςτθριοποιοφνται ςτον εν λόγω τομζα. Ο μζγιςτοσ 

προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 20.000€ και θ ζνταςθ 

ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 100%. 

Κατθγορία 3: Ενδυνάμωςθ του τοπικοφ κοινωνικοφ ιςτοφ. 

3.1 Ενίςχυςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 

άκλθςθσ, πολιτιςτικά κζντρα κ.λπ.). 

3.2 Ενίςχυςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχιασ και 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν ενςωμάτωςθ προςφφγων / μεταναςτϊν. 

Δικαιοφχοι των ανωτζρω μποροφν να είναι τοπικοί φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμοςίου ι ςφλλογοι 

/ οργανιςμοί μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ κατθγορίασ αυτισ 
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δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 400.000€ ι των 20.000€ ςτισ περιπτϊςεισ άυλων πράξεων και θ ζνταςθ 

ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 100%. 

Κατθγορία 4: Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

4.1 Ζργα υποδομϊν μικρισ κλίμακασ (δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ εντόσ οικιςμϊν, επιςκευι και 

ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων κτθρίων για εγκατάςταςθ τοπικϊν υπθρεςιϊν). 

4.2 Ενίςχυςθ υπθρεςιϊν και υποδομϊν αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικϊν πλθροφοριϊν και λοιπϊν 

υποδομϊν μικρισ κλίμακασ (ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ 

διαδρομζσ). 

Δικαιοφχοι των ανωτζρω μποροφν να είναι τοπικοί φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμοςίου ι 

ςφλλογοι / οργανιςμοί μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ 

κατθγορίασ αυτισ δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 400.000€ ι των 20.000€ ςτισ περιπτϊςεισ άυλων πράξεων 

και θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 100%. 

Κατθγορία 5: Διατιρθςθ και βελτίωςθ των πολιτιςτικών ςτοιχείων. 

5.1 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν ι ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 

5.2 Ενίςχυςθ μελετϊν, υπθρεςιϊν και υποδομϊν που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό και τθν αποκατάςταςθ 

και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν 

τοπικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ). 

Δικαιοφχοι των ανωτζρω μποροφν να είναι τοπικοί φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμοςίου, ι 

ςφλλογοι / οργανιςμοί μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ 

υποκατθγορίασ 5.1 δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 20.000€ και θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 75%. Ο 

μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ κατθγορίασ 5.2 δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 400.000€  και τισ 

20.000€ για άυλεσ ενζργειεσ και θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 100%. 

Κατθγορία 6: Προςταςία και ανάδειξθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

6.1 Ζργα αναβάκμιςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ αυτϊν 

6.2 Ζργα πράςινων υποδομϊν “green infrastructure” για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από 

φυςικζσ καταςτροφζσ  

Δικαιοφχοι μποροφν να είναι τοπικοί φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμοςίου, ι ςφλλογοι / 

οργανιςμοί μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και λοιποί αρμόδιοι φορείσ όπωσ ο ΟΦΥΡΕΚΑ και 

εκελοντικζσ οργανϊςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτο μθτρϊο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Ο 

μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 400.000€ ι των 

20.000€ ςτισ περιπτϊςεισ άυλων πράξεων και θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 100%. 

Κατθγορία 7: Δικτφωςθ και ςυνεργαςία. 

7.1 Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν τοπικϊν επιχειριςεων :   

7.2 Συνεργαςία μεταξφ τοπικϊν δθμόςιων ι/και ιδιωτικϊν φορζων ι/και ΜΚΟ για τθν κοινωνικι ι / και 

πολιτιςτικι ι / και περιβαλλοντικι προςταςία και αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ, τθν προϊκθςθ τθσ υγιεινισ 

διατροφισ και τθσ μείωςθσ ςπατάλθσ τροφίμων. 
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7.3 Ζξυπνα Χωριά: ςυνεργαςία για τθν ολιςτικι και καινοτόμο ανάπτυξθ των χωριϊν 

Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των πράξεων τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν μπορεί να ανζλκει άνω των 40.000€ για 

ενζργειεσ που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν ςφςταςθ και λειτουργία του ςυνεργατικοφ ςχιματοσ, κακϊσ και τθν 

προετοιμαςία του ςχεδίου δράςθσ, και θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ορίηεται ζωσ το 90% για τθν υπο-παρζμβαςθ 

«Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν τοπικϊν επιχειριςεων» και ζωσ το 100% για τισ λοιπζσ υπο-παρεμβάςεισ, δυνάμει 

του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ι του Γεωργικοφ Απαλλακτικοφ Κανονιςμοφ και του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για πράξεισ 

που εμπίπτουν ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων. Στισ περιπτϊςεισ όπου το ςχζδιο ςυνεργαςίασ 

περιλαμβάνει και μθ άυλεσ ενζργειεσ / υποδομζσ αυτζσ μποροφν να ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

κατθγορίασ αλλά με τουσ περιοριςμοφσ και τουσ όρουσ που αφοροφν ςτθν κατθγορία που εμπίπτουν οι 

ενζργειεσ αυτζσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των μελϊν των ςχθμάτων ςυνεργαςίασ είναι τα 3 μζλθ. 

Κατόπιν όλων των ανωτζρω κακϊσ και τθσ πρόςκλθςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Τροφίμων για τθν εφαρμογι και ςτθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο του προγράμματοσ LEADER, θ ΑΝΒΟΡΕ 

ςχεδιάηει τθν υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ, για τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ LEADER 2023-2027 

Βόρειασ Ρελοποννιςου, αφοφ ςυνεχίηει και πλθροί τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςι του.  

Συγκεκριμζνα θ ΑΝΒΟΡΕ πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ επειδι, ςυνιςτά νόμιμθ κοινι δομι 

δθμόςιου-ιδιωτικοφ φορζα, δραςτθριοποιείται από το 1996 ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Ρελοποννιςου 

υλοποιϊντασ το εν λόγω πρόγραμμα ςτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, το καταςτατικό τθσ 

διαςφαλίηει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ δθμοςίων/κοινοτικϊν κονδυλίων και θ εταιρικι τθσ ςχζςθ είναι 

ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 31 του Κανονιςμοφ (ΕΕ).  

Ο Διμοσ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ όπωσ γνωρίηετε και ζχει προαναφερκεί είναι Μζτοχοσ του εταιρικοφ ςχιματοσ 

τθσ ΑΝΒΟΡΕ Α.Ε. και ςυμπεριλαμβάνεται διαχρονικά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ/εφαρμογισ του Τοπικοφ 

Ρρογράμματοσ LEADER. Τα ανωτζρω αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτα δφο επιςυναπτόμενα ζγγραφα. Στο πλαίςιο 

αυτό και εν όψει του ςχεδιαςμοφ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ LEADER 2023-2027 Βόρειασ Ρελοποννιςου για τθν 

υποβολι πρόταςθσ από τθν εταιρεία, καλοφμε το Δθμοτικό Συμβοφλιο να εγκρίνει τθ ςφμπραξθ/ςυμμετοχι του 

ςτθν περιοχι εφαρμογισ του νζου Τοπικοφ Προγράμματοσ LEADER 2023-2027 Βόρειασ Πελοποννιςου τθσ ΟΤΔ 

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. 

Κατόπιν των ανωτζρω καλείται το Δθμοτικό υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά 

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

  Εγκρίνει  ςτθ ςφμπραξθ/ ςυμμετοχι του Διμου ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ ςτθν περιοχι εφαρμογισ του νζου 

Σοπικοφ Προγράμματοσ LEADER 2023-2027 Βόρειασ Πελοποννιςου τθσ ΟΣΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 90/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

                                                                  ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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