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ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER 

 

ηνλ Αγην Νηθόιαν ζήκεξα Σξίηε 15 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 13.00 ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ 
Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ (Αξγπξνπνύινπ 3 - Αγηνο Νηθόιανο), ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 
ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο LEADER (ΔΓΠ LEADER), κεηά ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 191/8-
11-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΠ LEADER, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Θέκα 1ν: Οξηζηηθά απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 1εο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο LEADER κεηά ηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ. 

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ θαη πληνληζηήο 
ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο θ. Υαξάιακπνο Αλησλαθάθεο ν νπνίνο αλέθεξε ηα αθόινπζα: 

Μεηά ηελ απόθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θαηά ηελ ππ’ αξηζ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο ζρεηηθά κε 
ηε ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 
ζην πιαίζην ηεο 1εο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER 
κεηά ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 10723/3-10-2011 έθζεζε δεηγκαηνιεπηηθνύ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ 
απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθόηεηα, ε ΟΣΓ ζηηο 14-10-2011 
θνηλνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνύρνπο, κε ζπζηεκέλεο 
επηζηνιέο ζηηο νπνίεο επηζπλάθζεθαλ αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Αμηνιόγεζεο θαη ησλ αλαιπηηθώλ  
εγθεθξηκέλσλ πξνϋπνινγηζκώλ θάζε πξόηαζεο θαη νη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ  ζε θάζε δξάζε. 

ηηο ζπζηεκέλεο επηζηνιέο πξνο ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνύρνπο αλαθεξόηαλ θαη ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ, πνπ ήηαλ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη 
δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ηνηρνθνιιήζεθαλ ζηελ έδξα θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ ζηηο 14-10-2011 θαη δεκνζηεύηεθαλ ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο «ΑΝΑΣΟΛΗ» ζηηο 
16-10-2011 θαη «ΝΔΑ ΚΡΗΣΗ» ζηηο 17-1-2011. 

ύκθσλα κε ηηο απνδείμεηο παξαιαβήο πνπ εζηάιεζαλ από ηα ΔΛΣΑ, ε ηειεπηαία ζπζηεκέλε 
επηζηνιή παξαιήθζεθε από ηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν ζηηο 27-10-2011 θαη επνκέλσο ε ηειηθή 
πξνζεζκία ππνβνιήο έλζηαζεο ήηαλ ε 11-11-2011. 

Μέρξη ηε ηειηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ ππνβιήζεθε κηα (1) έλζηαζε από ηνλ ππνςήθην 
δηθαηνύρν «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» ν νπνίνο, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε παξαιαβήο ησλ 
ΔΛΣΑ, παξέιαβε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 179/14-10-2011 ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο ΟΣΓ ζηηο 18-10-
2011 θαη ππέβαιε ηελ έλζηαζε ζηηο 24-10-2011 (αξηζ. πξση. ΟΣΓ: 185/24-10-2011). 

Η έλζηαζε εμεηάζηεθε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απόθαζε ηεο ΔΓΠ 
LEADER θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο θαη απνηειείηαη από ηνπο: 1) Γεώξγηνο 
Κξαζαδάθε, πνιηηηθό κεραληθό ΠΔ, 2) Αηθαηεξίλε Μελεγάθε, νηθνλνκνιόγν ΠΔ θαη 3) Μηραήι 
Κνπηάλην, γεσπόλν ΠΔ. 

Σν από 11-11-2011 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ην αθόινπζν: 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

ηνλ Αγην Νηθόιαν ζήκεξα Παξαζθεπή 11-11-2011 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ 
Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ, ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε 
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο LEADER (ΔΓΠ LEADER) θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 
5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο θαη απνηειείηαη από ηνπο: 

1) Γεώξγηνο Κξαζαδάθε, πνιηηηθό κεραληθό ΠΔ. 

2) Αηθαηεξίλε Μελεγάθε, νηθνλνκνιόγν ΠΔ. 

3) Μηραήι Κνπηάλην, γεσπόλν ΠΔ. 

Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη ε εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από 
ππνςήθηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 1εο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
Πξνγξάκκαηνο LEADER (ΔΓΠ LEADER) θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο. 



Μεηά ηε θνηλνπνίεζε κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο ζηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνύρνπο θαη ηε δεκνζίεπζε 
ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ησλ 17 πξνηάζεσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 1εο 
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER, 
ππνβιήζεθε κία (1) έλζηαζε  από ηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» κε 
εκεξνκελία 20-10-2011 ε νπνία παξειήθζε από ηελ ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ ζηηο 
24-10-2011 (αξηζ. πξση. ΟΣΓ: 185/24-10-2011). 

Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

α) ηε 1ε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ θαη 
ησλ παξαξηεκάησλ ηεο πνπ εγθξίζεθε κε απόθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 2/10-9-
2010 ζπλεδξίαζε ηεο. 

β) ηελ απόθαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο 
LEADER (ΔΓΠ LEADER) θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο. 

γ) ηα Πξαθηηθά Αμηνιόγεζεο θαη ηα Γειηία Αμηνιόγεζεο πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

δ) ην θάθειν ππνςεθηόηεηαο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξόηαζεο ηνπ ππνςήθηνπ 
δηθαηνύρνπ «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» πνπ ππέβαιε έλζηαζε. 

ε) ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ δηθαηνύρνπ. 

πξνρώξεζε ζηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζεο θαη απνθάζηζε νκόθσλα ηα αθόινπζα: 

Σα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν «Γξάζεηο πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ησλ 
ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Κξηηζάο θαη ηνπ Κξνύζηα» θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν 
«Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 179/14-10-2011 ζπζηεκέλε επηζηνιή 
ηεο ΟΣΓ ε νπνία, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε παξαιαβήο ησλ ΔΛΣΑ, παξαιήθζεθε ζηηο 18-10-
2011 θαη επνκέλσο ε από 20-10-2011 έλζηαζε ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα (αξηζ. πξση. ΟΣΓ: 
185/24-10-2011). 

ηελ έλζηαζε αλαθέξεηαη όηη ε Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο θαη ηνπ 
θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο απέξξηςε ηελ αίηεζε - πξόηαζε κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ ηεξεί δήζελ ην 
θξηηήξην επηιεμηκόηεηαο 3.8, δειαδή όηη ν Πξόεδξνο - Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηεο αηηνύζεο 
Γηεζλνύο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο, θ. Αγλή Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε, δελ πιεξεί ην θξηηήξην ειιείςεσο 
ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα 
νηθνλνκηθό αδίθεκα. 

Δπεηδή ε αηηνύζα ππέβαιε ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή ζε πξσηόηππν ην κε αξηζ. Πξση. 10392-
25/15.12.2010 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γηα Γεληθή Υξήζε ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηνπκε ζηελ παξνύζα έλζηαζε καο, εθ ηνπ 
νπνίνπ πξνθύπηεη όηη ε θ. Αγλή Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε 
πνηληθό αδίθεκα θαη ζπλεπώο πιεξνί ηελ πξνππόζεζε ηνπ όξνπ 3.8. 

Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, αθνύ εμέηαζε ην ππ’ αξηζ. 3/25-2-2011 Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο, ην Γειηίν 
Αμηνιόγεζεο θαη ην θάθειν ππνςεθηόηεηαο ηεο πξόηαζεο, δηαπίζησζε ηα αθόινπζα: 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Γειηίν Αμηνιόγεζεο θαη δηαπηζηώζεθε από ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο, έρεη ππνβιεζεί ε ππ’ αξηζ. πξση. ΚΔΠ 
0308/Φ.3165056/21522/14-12-2010 βεβαίσζε ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε αληηγξάθνπ 
πνηληθνύ κεηξώνπ γηα ηελ Αγλή Αξβαλίηε, Πξόεδξν ηνπ ππνςήθηνπ θνξέα, θαζώο θαη ε από 14-
12-2010 Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηε θαηάζεζε αηηήκαηνο ιήςεο αληηγξάθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ 
γεληθήο ρξήζεο ζην ΚΔΠ 0308 

Δπίζεο, ζην ππ’ αξηζ. 3/25-2-2011 Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο θαη ζηελ απόθαζε επί ησλ 
απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο LEADER θαηά ηελ ππ’ 
αξηζκ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 

«Ο σπουήθιος δικαιούτος «Γιεθνής Οργάνφζη Βιοπολιηικής (Β.Ι.Ο.)», εκπρόθεζμα, μεηά ηην 
σποβολή ηοσ θακέλοσ σπουηθιόηηηας ζηην ΟΤΓ (αριθμ. πρφη. 247/20-12-2010), απέζηειλε με 
διαβιβαζηική επιζηολή τφρίς ημερομηνία η οποία παραλήθθηκε και πρφηοκολλήθηκε από ηην ΟΤΓ 
ζηις 24-2-2011 (αριθμ. πρφη. 26/24-2-2011), ηο σπ’ αριθμ. πρφη. 10392-25/15-12-2010 ανηίγραθο 
ποινικού μηηρώοσ γενικής τρήζης για ηην Πρόεδρο ηοσ Γ.Σ και νόμιμη εκπρόζφπο κα. Αγνή 
Αρβανίηη-Βλαβιανού.  

Η εκπρόθεζμη σποβολή ηοσ ανηιγράθοσ ποινικού μηηρώοσ γενικής τρήζης δεν επιηρέπεηαι 
ζύμθφνα με ηη παράγραθο 7.3 ηοσ άρθροσ 7 ηης πρόζκληζης εκδήλφζης ενδιαθέρονηος και για 
ηο λόγο ασηό δεν γίνεηαι αποδεκηή» 



Σα έγγξαθα απηά δεηήζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη δηαπηζηώζεθε ε 
νξζόηεηα ηνπο. 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο γηα ηελ θ. Αγλή 
Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε, Πξόεδξν - λόκηκε εθπξόζσπν ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ «Γηεζλήο 
Οξγάλσζεο Βηνπνιηηηθήο» δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην θάθειν ππνςεθηόηεηαο πνπ ππνβιήζεθε ζηηο 
20-12-2010 αιιά ππνβιήζεθε εθπξόζεζκα ζηηο 24-2-2011. 

ύκθσλα κε ηε παξάγξαθν 7.3 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο «Μεηά 
ηην σποβολή ηοσ θακέλοσ σπουηθιόηηηας ζηην ΟΤΓ δεν επιηρέπεηαι η σποβολή 
ζσμπληρφμαηικών ζηοιτείφν ή η ηροποποίηζη ηοσ περιετομένοσ ηοσ.» 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη νκόθσλα όηη νξζά απνξξίθζεθε ε 
πξόηαζε ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ 
πιεξεί ην θξηηήξην επηιεμηκόηεηαο 3.8 «Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί 
γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα» θαη 
απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε.  

Η ΔΓΠ LEADER αθνύ έιαβε ππόςε: 

α) ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΟΣΓ: 185/24-10-2011 έλζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ «Γηεζλήο 
Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο». 

β) ην από 11-11-2011 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. 

γ) ηε πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο επί ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 
πιαίζην 1εο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER, θαηά 
ηελ ππ’ αξηζ. 5/13-10-2011 ζπλεδξίαζε ηεο. 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζε νκόθσλα ηα αθόινπζα: 

1) απνδέρεηαη ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 
ΟΣΓ: 185/24-10-2011 έλζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο». 

2) εγθξίλεη ηελ νξηζηηθή απόξξηςε ησλ παξαθάησ 5 πξνηάζεσλ: 

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

ΓΡΑΗ L123α: Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

1 
Δηδηθέο εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνύ 
ειαηνπξγείνπ. 

Αγξνηηθόο ηαθηδηθόο 
Διαηνπξγηθόο πλεηαηξηζκόο 
εηείαο 

Απνξξίπηεηαη δηόηη δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκόηεηαο 3.2, 3.8, 3.10 θαη 3.11. 

ΓΡΑΗ L313-4: Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρώλ 

1 
Γξάζεηο πξνβνιήο θαη αλάδεημεο 
ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ 
ηεο Κξηηζάο θαη ηνπ Κξνύζηα. 

Γηεζλήο Οξγάλσζε 
Βηνπνιηηηθήο (Β.Ι.Ο) 

Απνξξίπηεηαη δηόηη δελ πιεξεί ην θξηηήξην 
επηιεμηκόηεηαο 3.8. 

ΓΡΑΗ L313-6: Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

1 
Δθζπγρξνληζκόο ρώξνπ εζηίαζεο 
"Κνύξνο". 

Λαζνπξάθεο Δκκαλνπήι 
Απνξξίπηεηαη δηόηη δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκόηεηαο 2.5 θαη 3.11. 

ΓΡΑΗ L321-3: Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη εθδειώζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο 
θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, ζηνιώλ 

1 
Μνπζηθή ζπλάληεζε Αλαηνιηθήο 
θαη Γπηηθήο Κξήηεο. "Γέθπξα 
πνιηηηζκνύ". 

Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Κξήηεο 
Απνξξίπηεηαη δηόηη δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκόηεηαο 2.6 θαη 2.7. 

ΓΡΑΗ L323-4: Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

1 Μνπζείν παιαηνύ ηαηξηθνύ πιηθνύ. 

Φηιαλζξσπηθό θαη 
Κνηλσληθό σκαηείν «ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΣΗ 
ΚΡΗΣΗ» 

Απνξξίπηεηαη δηόηη δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκόηεηαο 2.4, 2.10, 2.16, 3.3, 3.4, 3.8, 
3.10 θαη 3.12. 

 

 

 



3) εγθξίλεη ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ 12 πξνηάζεσλ πνπ 
αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΒΑΘΜΟ 
ΔΙΡΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΡΑΗ L123α: Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ 266.688,00 133.344,00 

1 

Δθζπγρξνληζκόο 
ηππνπνηεηεξίνπ 
ειαηνιάδνπ θαη δεκηνπξγία 
ρώξνπ γεπζηγλσζίαο 
ειαηνιάδνπ. 

Βαζηιάθεο Δκκ. 
Αλώλπκε Δηαηξεία 
Διαηνπξγηθώλ - 
Αγξνηηθώλ - 
Δκπνξηθώλ 
Δπηρεηξήζεσλ 

0,546 
1                                                                  

(πξνο έληαμε) 
89.723,00 44.861,50 

2 
Δθζπγρξνληζκόο 
ειαηνπξγείνπ. 

Αγξνηηθόο 
πλεηαηξηζκόο 
Κξηηζάο ΤΝ.Π.Δ. 
Ο.Π.Δ.Γ.Α. 

0,498 
2                                        

(πξνο έληαμε) 
176.965,00 88.482,50 

ΓΡΑΗ L312-1: Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθώλ κνλάδσλ 298.255,00 149.127,50 

1 

Κηηξηαθή θαη κεραλνινγηθή 
επέθηαζε βηνηερλίαο 
επίπισλ θαη μπινπξγηθώλ 
θαηαζθεπώλ. 

Υαηδεπεηξάθεο 
Παλαγηώηεο 

0,349 
1                                                                  

(πξνο έληαμε) 
298.255,00 149.127,50 

ΓΡΑΗ L313-5: Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθόηεηαο 
ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο 

2.249.716,00 1.124.858,00 

1 

Ίδξπζε πέληε 
ελνηθηαδόκελσλ 
επηπισκέλσλ δσκαηίσλ 4 
θιεηδηώλ κε ρώξν 
εζηίαζεο. 

Γηαιειάθεο Αληώληνο 0,537 
1                                                             

(πξνο έληαμε) 
582.944,00 291.472,00 

2 

Ίδξπζε ζπγθξνηήκαηνο 
δύν ηνπξηζηηθώλ 
επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ κε 
παξάιιειε παξνρή 
ππεξεζηώλ ελαιιαθηηθνύ - 
εηδηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Jacques Pieter Poot 
θαη Joannes 
Wilhelmus Rutten Ο.Δ. 

0,534 
2                                        

(πξνο έληαμε) 
594.203,00 297.101,50 

3 
Ίδξπζε δύν ηνπξηζηηθώλ 
επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ. 

Γεκόπνπινο 
Βαζίιεηνο 

0,487 
3     

(επηιαρνύζα) 
330.000,00 165.000,00 

4 
Ίδξπζε ζπγθξνηήκαηνο 
πέληε ηνπξηζηηθώλ 
επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ. 

Κνπθνπξάθε 
Κσλζηαληίλα 

0,379 
4   

(επηιαρνύζα) 
266.208,00 133.104,00 

5 
Ίδξπζε έμη ηνπξηζηηθώλ 
επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ. 

Υαιθηαδάθεο Ι. - 
Λενλαξδόπνπινο Υ. 
Ο.Δ. 

0,319 
5    

(επηιαρνύζα) 
476.361,00 238.180,50 

ΓΡΑΗ L313-6: Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο 

273.486,00 136.743,00 

1 
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
θαθελείνπ. 

Βαβνύξε Διιεληθάθε 
Αηθαηεξίλε 

0,416 
1                                                             

(πξνο έληαμε) 
146.063,00 73.031,50 

2 
Ίδξπζε παξαδνζηαθνύ 
θαθελείνπ. 

Βαζηιάθεο Δκκαλνπήι 0,370 
2                                        

(πξνο έληαμε) 
73.400,00 36.700,00 

3 Ίδξπζε ρώξνπ εζηίαζεο. Καιύβαο Βαζίιεηνο 0,342 
3                                        

(πξνο έληαμε) 
54.023,00 27.011,50 

ΓΡΑΗ L323-4: Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 
κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

297.874,00 297.874,00 

1 

Γεκηνπξγία κνπζείνπ 
ελδεκηθώλ θπηώλ θαη 
βηνπνηθηιόηεηαο Κξήηεο 
"Ρνδάλζε". 

Αζηηθή κε 
θεξδνζθνπηθή εηαηξεία 
"Ρνδάλζε" 

0,920 
1        

(επηιαρνύζα) 
297.874,00 297.874,00 

 



4) εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΓΠ LEADER θ. Γεκήηξην Κνπλελάθε γηα: α)  ηε θνηλνπνίεζε κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζηνλ 
ππνςήθην δηθαηνύρν «Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο» θαη β) ηε ηνηρνθόιιεζε ζηελ έδξα θαη ηελ 
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ ηεο παξνύζαο απόθαζεο 
καδί κε ηνλ νξηζηηθό  πίλαθα ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνξξίπηνληαη θαη ηνλ νξηζηηθό πίλαθα 
αμηνιόγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά. 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΔΓΠ LEADER 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΓΠ LEADER 

 
Γεκήηξηνο Κνπλελάθεο 

 

 

 

 

 


