
 

 

Πειραιάς, 05-06-2019 

Δελτίο Τύπου 

Παράταση 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

του υπο-μέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος (Τ.Π.) CLLD/LEADER 2014-2020 με 

τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. 

Νήσων Αττικής.  

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων 

ΠΕ Νήσων Αττικής, στη συνεδρίασή της με αριθ. πρακτικού 6/20-5-2019, έλαβε απόφαση 

για την παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-

2020 του Δικτύου Νήσων Αττικής με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω».  

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της αίτησης στήριξης ορίζεται η 26η Ιουλίου 2019 (26-07-2019) και ώρα 15:00.  

Η ΕΔΠ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ενέκρινε την παράταση υποβολής 

αιτήσεων στήριξης της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων κατόπιν υποδείξεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 

για τροποποιήσεις που αφορούν στην υποδράση 19.2.2.6 και εξαιτίας του αυξημένου 

ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς δικαιούχους.  

Επιπλέον, επειδή παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση για υποβολή προτάσεων στις υποδράσεις 

19.2.1.1., 19.2.1.2., και 19.2.7.3 προτείνεται η παράταση οριστικής υποβολής των αιτήσεων 

στήριξης μόνο για αυτές τις υποδράσεις, μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2019 (20-12-2019) 

και ώρα 15:00. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 

10 ημερών να υποβάλλουν στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής  το αποδεικτικό 

κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με τον φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα 

δικαιολογητικά. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν προτάσεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την 

επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.  
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