
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε.∆.Π. LEADER) 

 

Α/Α Πρακτικού : 20 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 14.12.2012 

Τόπος : Γραφεία ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, 

62100, Σέρρες 

Μέλη Ε.∆.Π. LEADER / Παρόντες : 

1 Μωυσιάδης Ιωάννης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  ΠΑΡΩΝ 

2 Στεργίου Νικόλαος ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας  ΠΑΡΩΝ 

3 Μέγκλας Χρήστος Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Σερών  
ΠΑΡΩΝ 

4 Σακελλαρίου Σωκράτης Ένωση Νέων Αγροτών ΑΠΩΝ 

5 Μπαλουκτσής Αναστάσιος  Τ.Ε.Ι Σερρών ΑΠΩΝ 

6 Κρέτσης Θεοδόσης Περιβαλλοντικός Σύλλογος 

Πεθελινού «ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ» 
ΠΑΡΩΝ 
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Νεδέλκου Βασιλική 

Αγροτουριστικός Βιοτεχνικός 

Συνεταιρισµός Γυναικών Πορροϊών 
ΠΑΡΩΝ 
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Ζάββος Κωνσταντίνος  

ΓΕΩΤΕΕ (Παράρτηµα Αν. 

Μακεδονίας) 
ΠΑΡΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέµα 1ο :  Αξιολόγηση Φακέλων υποψηφιότητας 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) του τοπικού 

Προγράµµατος  

 

 

 



 

∆εδοµένα και στοιχεία τεκµηρίωσης  

 

Θέµα 1ο : Αξιολόγηση Φακέλων υποψηφιότητας 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) του τοπικού Προγράµµατος  

 

Η Συντονίστρια του προγράµµατος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

ενηµέρωσε τα µέλη της Ε∆Π L ως προς το συνολικό αριθµό των επενδυτικών σχεδίων 

που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

θέτοντας υπόψη των µελών σχετικό συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας συνεδρίασης. Επίσης η κα Τριανταφύλλου 

ανέφερε ότι όλες οι προτάσεις υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και αµέσως µετά το πέρας 

της καταληκτικής ώρας, η ΟΤ.∆ κατέγραψε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και 

προέβη στην αποστολή σχετικού δελτίου τύπου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 

ενηµερωτικής επιστολής στην διαχειριστική αρχή.   

 Αναλυτικά η κα Τριανταφύλλου ανέφερε τα εξής: 

α)  Στις 17 Σεπτεµβρίου  2012, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φακέλων 

υποψηφιότητας στα πλαίσια της 2ης  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

τοπικού προγράµµατος, υποβλήθηκαν συνολικά 56  επενδυτικά σχέδια µε 

συνολικό προϋπολογισµό 6.860.290,79  Ευρώ  (µη συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ  θέτοντας παράλληλα  υπόψη των µελών   αναλυτικό πίνακα (συνηµµένο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ο οποίος δίδει τις εξής  πληροφορίες :Στοιχεία Υποψήφιου ∆ικαιούχου, 

Στοιχεία Υποψήφιας πρότασης,  Οικονοµικά στοιχεία της πρότασης. Ο σχετικός 

πίνακας παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος πρακτικού και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του.  

 β) Στις 17 Σεπτεµβρίου 2012  αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των 

φακέλων υποψηφιότητας η Ο.Τ.∆ εξέδωσε δελτίο τύπου προς όλα τα Μ.Μ.Ε µε θέµα 

τις επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά δράση του τοπικού προγράµµατος, 

θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο 

παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα του. 

 γ) Ενηµερώθηκε µε επιστολή η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ –

Ανταγωνιστικότητα  

 



Στην συνέχεια η κα Τριανταφύλλου Ελένη έθεσε υπόψη των µελών  

 α) Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης όπως αυτό εγκρίθηκε µε το υπ΄αριθµ 

6348/7.5.2012 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ και δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ» στις 30 

Ιουνίου 2012. 

β) το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης  του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)"  

γ)  τα  ∆ελτία αξιολόγησης της Τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης επισηµαίνοντας ότι 

για κάθε προκηρυσσόµενη δράση, η επιτροπή αξιολόγησης εξέτασε τις υποβληθείσες 

προτάσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής, κατέγραψε σε δελτίο 

αξιολόγησης το αποτέλεσµα της αξιολόγησης  (τα οποία ήδη είχε διανέµει στα µέλη) 

µε αναλυτική τεκµηρίωση ανά κριτήριο και συνέταξε πρακτικό, στο οποίο 

περιλαµβάνεται πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, µε συνηµµένα τα 

σχετικά δελτία αξιολόγησης 

Στο σηµείο αυτό η κα Τριανταφύλλου προέβη στην  εισήγηση των πρακτικών 

αξιολόγησης,  επισηµαίνοντας ότι προκειµένου η Επιτροπή Αξιολόγησης να 

αποφανθεί για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας άλλα και να 

προβεί στην βαθµολόγηση των προτάσεων µε σκοπό να συντάξει την 

γνωµοδότησή της,  έλαβε υπόψη της τα εξής: 

− Την αναλυτική προκήρυξη, τον οδηγό εφαρµογής της δεύτερης   

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτά καθορίστηκαν µε 

την  υπ΄ αριθµ. 62/2012  απόφαση της Ε.∆.Π και εγκρίθηκαν µε το 

υπ΄ αριθµό πρωτοκόλλου 6348/7.5.2012 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα.  

− Την ΚΥΑ /430/10.3.2010 και ειδικότερα το άρθρο 18  

− Την Υπουργική Απόφαση 1577/ 22.7.2010 «Λεπτοµέρειες 

εφαρµογής, σύστηµα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

(ΠΑΑ)» 

− Τις ∆ιευκρινιστικές επιστολές της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 

–Ανταγωνιστικότητα 

− Τους Επιτόπιους ελέγχους (που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της 

αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων) 



− Τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς  

 

Υποµέτρο 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

 

∆ΡΑΣΗ L123α : 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 
1.064.882,62  €                                              

(∆.∆.  532.441,31 €) 

Προγραµµατικός στόχος : 9 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα έξι (6) κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΣΑΪΝΙ∆ΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

"Επεξεργασία, Συσκευασία, 
Τυποποίηση Ελαιολάδου 
ελαίων και άλλων παραγώγων 
αυτών'' 

45.785,00 € 10.530,55 € 56.315,55 € 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ 

"∆ηµιουργία εργαστηρίου 
επεξεργασίας καρυδιών ''η 
καρυδιά του κάµπου'' 

50.419,27 € 11.596,43 € 62.015,70 € 

ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

"Μονάδα Επερξεργασίας 
Αρωµατικών Φαρµακευτικών, 
παραδοσιακών Φυτών και 
των προϊόντων τους" 

202.204,07 € 46.506,94 € 248.711,01 € 

ΒΑΓΕΝΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

"Ίδρυση µονάδας 
µεταποίησης γεωργικών 
προιόντων (Παραγωγή 
Μαρµελάδων και γλυκών 
κουταλιού) 

41.638,36 € 9.576,82 € 51.215,18 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

"Κέντρο συγκέντρωσης και 
εµπορίας δηµητριακών" 

292.729,93 € 67.327,88 € 360.057,81 € 

ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

"Ίδρυση Ξηραντηρίου 
∆ηµητριακών" 

499.015,34 € 
114.773,53 

€ 
613.788,87 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L123α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

 



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης δράσης.  

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 
 

1. «Επεξεργασία, Συσκευασία, Τυποποίηση Ελαιολάδου ελαίων και άλλων 

παραγώγων αυτών», µε Α/Α 045, Α.Π 0673/17.9.2012 µε υποψήφιο 

επενδυτή την κα ΣΑΪΝΙ∆ΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, προϋπολογισµό  45.785,00  ευρώ 

(µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Σιδηροκάστρου - Οικισµός Κάτω Αµπέλια 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 53,720 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 44.385,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123α  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

2. «∆ηµιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας καρυδιών ''η καρυδιά του 

κάµπου», µε Α/Α 047  , Α.Π 0693/17.9.2012 µε υποψήφιο επενδυτή την κα 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, προϋπολογισµό  50.419,27 ευρώ (µη 

συµπεριλαµβανοµένου) του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Κ. Καµήλας,  



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 49,13  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 46.705,00 € πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123α  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

3. «Μονάδα Επεξεργασίας Αρωµατικών Φαρµακευτικών, παραδοσιακών 

Φυτών και των προϊόντων τους», µε Α/Α 065  , 0695/17.9.2012 µε 

υποψήφιο επενδυτή τον Κο ΚΙΡΠΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ, προϋπολογισµό 

202.204,07 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χριστός (ΒΙΠΕ Σερρών) 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 44,305 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 197.946,00 € πλέον 

του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123α 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

4. «Ίδρυση µονάδας µεταποίησης γεωργικών προιόντων (Παραγωγή 

Μαρµελάδων και γλυκών κουταλιού)», µε Α/Α 053  , Α.Π 0683/17.9.2012 

µε υποψήφιο επενδυτή τον κο ΒΑΓΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, προϋπολογισµό  

41.638,36 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Νέου Σουλίου 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 42,395 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 41.080,00 € πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολογησης ∆ράσης L123α  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

5. «Κέντρο συγκέντρωσης και εµπορίας δηµητριακών», µε Α/Α 061  , Α.Π 

0691/17.9.2012  µε υποψήφιο επενδυτή το Αγροτικό Κέντρο Σερρών 

Ε.Π.Ε., προϋπολογισµό  292.729,93 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ) και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χρυσού 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  



i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 33,850 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 189.445,00 € πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολογησης ∆ράσης L123α  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

−  

6. «Ίδρυση Ξηραντηρίου ∆ηµητριακών», µε Α/Α 047, Α.Π 0676/17.9.2012 

µε υποψήφιο επενδυτή τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

προϋπολογισµό  499.015,34 € ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μητρουσίου 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 30,270 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 480.015,00 € πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 



− Πρακτικό επιτροπής Αξιολογησης ∆ράσης L123α  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L123α η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 2) 

 

 

 



 

∆ΡΑΣΗ  L123β:  : 
«Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών 

προϊόντων» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 200.000,00 €                                                   
(∆.∆. 100.000,00 €) 

Προγραµµατικός στόχος : 2 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα  έντεκα (11)  κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

∆ΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού 
εξοπλισµού Συνεταιρισµού 
Μεγαλοχωρίου  

12.917,11 € 2.970,94 € 15.888,05 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Σερρών 

7.800,00 € 1.794,00 € 9.594,00 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - 
∆ιόνυσος" 

22.793,00 € 5.242,39 € 28.035,39 € 

∆ΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ 

Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού 
εξοπλισµού Συνεταιρισµού 
Λυγαριάς 

15.247,94 € 3.507,03 € 18.754,97 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

"Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Ορεινής - Αγία 
Μαρίνα" 

15.000,00 € 3.450,00 € 18.450,00 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΓΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - 
Άγιος ∆ηµήτριος" 

86.513,00 € 19.897,99 € 106.410,99 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑΣ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Ορεινής - 
Λαϊλιάς" 

9.373,00 € 2.155,79 € 11.528,79 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 

ΒΟΡΙΟΣ ΠΟΛΟΣ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Ορεινής - 
Βόρειος Πόλος  

8.300,00 € 1.909,00 € 10.209,00 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ 
ΟΡΕΙΝΗΣ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

"Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού Κάτω Ορεινής - 
Οδυσσέας" 

13.826,00 € 3.179,98 € 17.005,98 € 

ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
"Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής 
PELLETS" 

307.018,50 
€ 

70.614,26 € 377.632,76 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

"Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού 
Αγροτικού ∆ασικού  
Συνεταιρισµού  Ορεινής - 
Ήφαιστος" 

92.691,00 € 21318,93 € 114.009,93 € 

 

 



Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123β: 
«Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων» 
 

1. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Ορεινής - Ήφαιστος», µε Α/Α 073, Α.Π. 0703/17.9.2012, µε υποψήφιο 

επενδυτή τον  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 

προϋπολογισµό πρότασης  92.691,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L123β  και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123β: 
«Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων» 

 

1. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού Συνεταιρισµού Μεγαλοχωρίου 

µε Α/Α 058  , Α.Π 0688/17.9.2012 µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, προϋπολογισµό  12.917,11 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σιδηροκάστρου.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 48,867 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  12.913 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης 

  

2. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Σερρών» µε Α/Α 071  , Α.Π 0701/17.9.2012 µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, προϋπολογισµό  7.800,00 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 43,477 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  6.600,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

3. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω 

Βροντού - ∆ιόνυσος» µε Α/Α 072  , Α.Π 0702/17.9.2012 µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

«∆ΙΟΝΥΣΟΣ», προϋπολογισµό  22.793,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Α. Βροντού.  



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 41,077 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  18.130,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

4. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού Συνεταιρισµού Λυγαριάς» µε 

Α/Α 057, Α.Π 0687/17.9.2012µε υποψήφιο επενδυτή τον ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ», προϋπολογισµό  15.247,94 ευρώ 

µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Κουµαριάς.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 40,867 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  15.247,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

5. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Ορεινής - Αγία Μαρίνα» µε Α/Α 068, 0698/17.9.2012µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗ -  «ΑΓΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ», προϋπολογισµό  15.000,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 40,477 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  10.350,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

6. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω 

Βροντού - Άγιος ∆ηµήτριος» µε Α/Α 069, Α.Π 0699/17.9.2012 µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ 

ΒΡΟΝΤΟΥ – «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισµό  86.513,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα  Άνω Βροντού.  



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 40,477 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  65.420,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

7. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Ορεινής - Λαϊλιάς» µε Α/Α 074, Α.Π 0704/17.9.2012 µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ – 

«ΛΑΪΛΙΑΣ», προϋπολογισµό  9.373,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Oρεινής.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 40,477 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  6.600,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

8. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Ορεινής - Βόρειος Πόλος» µε Α/Α 070, Α.Π 0700/17.9.2012 µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ – «ΒΟΡΕΙΟΣ 

ΠΟΛΟΣ», προϋπολογισµό  8.300,00  ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 38,877 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  6.050,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

9. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού Κάτω 

Ορεινής - Οδυσσέας» µε Α/Α 067, Α.Π 0677/17.9.2012 µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ - 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», προϋπολογισµό  13.826,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής.  



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 38,077 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  9.250,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

10. «Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής PELLETS» µε Α/Α 048, Α.Π 

0677/17.9.2012 µε υποψήφιο επενδυτή τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

ΣΤΕΡΓΙΟ», προϋπολογισµό  307.018,50 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Πεθελινού.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 37,414 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις  307.000,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L123β. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L123β η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 3) 

 



 

 

∆ΡΑΣΗ L312-1 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 
1.200.000 €  

(∆.∆. 600.000,00 €) 

Προγραµµατικός στόχος : 6 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα  τρία (3)  κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

AMFIPOLIS N.W.R. 
"Ίδρυση Μονάδας 
Αξιοποίησης φυσικών 
απορριπτόµενων πόρων" 

299.983,47 € 68.996,20 € 368.979,67 € 

ΠΡΑΤΒΑΡΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Ανέγερση Κάθετης 
Βιοµηχανίας Παραγωγής 
Πέλλετ 

299.932,10 € 68.984,38 € 368.916,48 € 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

"Ίδρυση Βιοτεχνικής Μονάδας 
Κατασκευής Παραδοσιακών 
Αγροτικών Κατασκευών & 
Εργαλείων  / 
ΜΕΤΑΛΛΟΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΕΡΡΩΝ" 

251.150,83 € 57.764,69 € 308.915,52 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-1 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 

  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης δράσης.  

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-1 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 
 

1. «Ίδρυση Μονάδας Αξιοποίησης φυσικών απορριπτόµενων πόρων», µε 

Α/Α 034, Α.Π. 0650/11.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή την 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,  (διακριτικό τίτλο 

«AMFIPOLIS N.W.R), προϋπολογισµό πρότασης  299.983,47 ευρώ µη 



συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Μεσσοράχης.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 55,972  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται στις  299.982,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-1  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

2. «Ανέγερση Κάθετης Βιοµηχανίας Παραγωγής Πέλλετ», µε Α/Α 037, Α.Π. 

0660/14.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τον  Κο ΠΡΑΤΒΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΗ, 

προϋπολογισµό πρότασης 299.932,10 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Αχλαδοχωρίου.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι  45,423  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 



συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 292.132,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-1  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης 

  

3. «Ίδρυση Βιοτεχνικής Μονάδας Κατασκευής Παραδοσιακών Αγροτικών 

Κατασκευών & Εργαλείων  / ΜΕΤΑΛΛΟΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ», µε Α/Α 

075, Α.Π. 0705/17.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, προϋπολογισµό πρότασης  251.150,83 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Λευκώνα.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως 

η επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι  41,568 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 237.850,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-1  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

−  

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L312-1 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 



τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 4) 



 

∆ΡΑΣΗ L312-2 : 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 
500.000,00 €  

(∆.∆. 250.000,00 €) 

Προγραµµατικός στόχος : 5 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα τέσσερα (4) κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

YΠΟ Ί∆ΡΥΣΗ 
"ΟΡΦΕΑΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΙΚΕ" 

Ίδρυση Τηλεφωνικού 
Κέντρου στο Λευκώνα 
Σερρών" 

67.674,23 € 15.565,07 € 83.239,30 € 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

" Κέντρο Υδροθεραπείας 
(spa)  και παροχής 
υπηρεσιών φυσικής ευεξίας" 

299.533,81 € 68.892,78 € 368.426,58 € 

AΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε. 
"Ίδρυση Επιχείρησης 
∆ιαχείρισης & Ανακύκλωσης 
Απορριµάτων" 

299.444,62 € 68.872,26 € 368.316,88 € 

ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

"Εκσυγχρονισµός Σερραικών 
Πλυντηρίων ταπήτων"  

165.127,86 € 37.979,41 € 203.107,27 € 

 
Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L312-2 
: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών» 
 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης δράσης.  

 

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-2: 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών» 
 

1. «Ίδρυση Τηλεφωνικού Κέντρου στο Λευκώνα Σερρών"», µε Α/Α 052, 

Α.Π. 0682/17.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τη υπό ίδρυση "ΟΡΦΕΑΣ 



ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚΕ", προϋπολογισµό πρότασης  

67674,23 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Λευκώνα.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 51,862 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 67.674,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-2  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

2. «Κέντρο Υδροθεραπείας (spa)  και παροχής υπηρεσιών φυσικής ευεξία», 

µε Α/Α 042, Α.Π. 0670/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , προϋπολογισµό πρότασης  299.533,81 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Aγκίστρου.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 



Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 47,056 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 275.120,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-2  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

3. «Ίδρυση Επιχείρησης ∆ιαχείρισης & Ανακύκλωσης Απορριµάτων» µε 

Α/Α 051, Α.Π. 0680/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το AΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ 

Ο.Ε., προϋπολογισµό πρότασης  299.444,62 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα N. Σουλίου .  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 33,913 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 164.330,00  €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-2  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

4. «Εκσυγχρονισµός Σερραικών Πλυντηρίων ταπήτων», µε Α/Α 040, Α.Π. 

0666/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το κο ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ, 



προϋπολογισµό πρότασης  165.127,86 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσσας.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 29,094 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 119.522,00  €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-2  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L312-2 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 5) 

 



 

∆ΡΑΣΗ L312-3 : 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ 

µεταποίηση» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 
277.635,86 €   

(∆.∆.138.817,93) 

Προγραµµατικός στόχος : 4 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκε το  

κάτωθι επενδυτικό σχέδιο : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

"Εκσυγχρονισµός 
µηχανολογικού Εξοπλισµού 
Εργαστηρίου Ζυµαρικών στο 
∆.∆. Σκουτάρεως" 

23.890,00 € 
 

5.494,70 € 29.384,70 € 

 
Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L312-3 
: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης δράσης.  

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-3: 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 
 

1. «Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού Εξοπλισµού Εργαστηρίου Ζυµαρικών 

στο ∆.∆. Σκουτάρεως» µε Α/Α 036, Α.Π. 0658/14.09.2012, µε υποψήφιο 

επενδυτή τη κα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, προϋπολογισµό πρότασης  

23.890,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Σκουτάρεως.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  



i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 59,088 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 23.890,00  €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L312-3. 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L312-3 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 6) 



 

Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
 

∆ΡΑΣΗ L313-1 : 

«Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών 

κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης)  » 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 20.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 1 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα ∆ύο (2) κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΕΒΕΣ 
"Κέντρο Τουριστικής 
Πληροφόρησης Ν. Σερρών" 

291.164,84 € 66.967,91 € 358.132,75 € 

Περιβαλλοντικό 
Κέντρο Άνω 

Βροντού  

"Περίπτερο Πληροφόρησης 
Άνω Βροντούς" 

72.273,87 € 16.622,99 € 88.896,86 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L313-1 
: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)» 

 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα 

πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-1: 
«Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)» 
 

1. «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. Σερρών» µε Α/Α 044, Α.Π. 

0672/17.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το EΜΠΟΡΟBΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, προϋπολογισµό πρότασης  291.164,84 ευρώ 

πλέον του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σερρών.  



Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 64,000  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 291.164,84 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L313-5  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

2. «Περίπτερο Πληροφόρησης Άνω Βροντούς» µε Α/Α 060, Α.Π. 

0690/17.09.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω 

Βροντού, προϋπολογισµό πρότασης  72.273,87 ευρώ πλέον του ΦΠΑ και 

περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Βροντούς. 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 47,500 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 61.482,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 



Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L313  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L313-1 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 7) 

 
 



 

 

∆ΡΑΣΗ L313-2 : «Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 35.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 1 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα ένα (1)  επενδυτικό σχέδιο : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Ανάδειξη Αξιοθέατων και 
µνηµείων των ∆.∆. του 
∆ήµου Σιντικής, µέσω της 
χαρτογραφικής απεικόνισής 
τους της προβολής τους σε 
πίνακίδες έκθεσης και της 
αναπαραγωγής τους σε 
ενηµερωτικό - πληροφοριακό 
υλικό  

28.000,00 € 6.440,00 € 34.440,00 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-2 : 
«Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 
 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα 

πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-2 : 
«Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

1. «Ανάδειξη Αξιοθέατων και µνηµείων των ∆.∆. του ∆ήµου Σιντικής, µέσω 

της χαρτογραφικής απεικόνισής τους της προβολής τους σε πίνακίδες 

έκθεσης και της αναπαραγωγής τους σε ενηµερωτικό - πληροφοριακό 

υλικό» µε Α/Α 076, Α.Π. 0706/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ , προϋπολογισµό πρότασης  28.000,00 ευρώ πλέον του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης τη ∆ιοικητική Επικράτεια  ∆ήµου Σιντικής.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  



i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 31,579  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 16.000,00 €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L313-2 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L313-2 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 8) 



 

∆ΡΑΣΗ L313-3 : 
«Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της 

αγροτικής υπαίθρου» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 75.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 1 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκε 

ένα  (1)  επενδυτικό σχέδιο: 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

Περιβαλλοντικό 
Κέντρο Άνω 

Βροντού  

"Ποδηλατικές ∆ιαδροµές Άνω 
Βροντούς" 

50.365,00 € 11.583,95 € 61.948,95 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L313-
3: «Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 
 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα 

πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-3: 
«Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 

 

1. «Ποδηλατικές ∆ιαδροµές Άνω Βροντούς» µε Α/Α 059, Α.Π. 

0689/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω 

Βροντού, προϋπολογισµό πρότασης  50.365,00  ευρώ πλέον του ΦΠΑ και 

περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Άνω Βροντούς.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 



Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 52,000 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 36.065,00  €  πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L313-3  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L313-3 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 9) 

 

 

 



 

∆ΡΑΣΗ L313-6 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 

χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 

 

592.765,80 €   

(∆.∆.296.382,90 €) 

Προγραµµατικός στόχος : 7 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα ∆ύο  (2) κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ 
ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

"Εκσυγχρονισµός χώρου 
Εστίασης Πέτρος & Μένια στο 
Ψυχικό Σερρών" 

122.635,18 € 28.206,09 € 150.841,27 € 

∆ιαµαντοπούλου 
Κυριακή 

"Εκσυγχρονισµός χώρου 
εστίασης και αναψυχής, 

κατασκευή χώρου 
αθλοπαιδιών" 

60.095,25 € 13.821,91 € 73.917,16 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-6 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

 

1. «Εκσυγχρονισµός χώρου εστίασης και αναψυχής, κατασκευή χώρου 

αθλοπαιδιών», µε Α/Α 062, Α.Π. 0692/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή 

τη κα  ∆ιαµαντοπούλου Κυριακή προϋπολογισµό πρότασης  60.095,25 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L313-6  και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

 

 



Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-6 : 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

 

1. «Εκσυγχρονισµός χώρου Εστίασης Πέτρος & Μένια στο Ψυχικό Σερρών» 

µε Α/Α 046, Α.Π. 0675/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τη κα 

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, προϋπολογισµό πρότασης  122.635,18 ευρώ 

πλέον του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ψυχικού.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 35,220 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 102.115,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L313-6  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L313-6 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 10) 

 



 

Υποµέτρο L321: Βασικές υποδοµές για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 
 

∆ΡΑΣΗ L321-1 : 

«Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 

υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης 

στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 100.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 2 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα 2 κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

"Βελτίωση βατότητας 
Κεντρικών Αγροτικών 
∆ρόµων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ν. Ζίχνης" 

138.211,38 € 31.788,62 € 170.000,00 € 

∆ΗΜΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑ 
"Αρδευτικό ∆ίκτυο 
Μονόβρυσης" 

300.000,00 € 69.000,00 € 369.000,00 € 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ∆εξαµενή στο Καπνόφυτο 44.715,65 € 10.284,60 € 55.000,25 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1:  
«Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις)» 

 

1. «∆εξαµενή στο Καπνόφυτο», µε Α/Α 078, Α.Π. 0708/17.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ προϋπολογισµό πρότασης  

44.715,65 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Καπνόφυτου,.  

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-1  και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 



 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1:  
«Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις)» 
 
 

1. «Βελτίωση βατότητας Κεντρικών Αγροτικών ∆ρόµων ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ν. Ζίχνης» µε Α/Α 050, Α.Π. 0679/17.09.2012, µε υποψήφιο 

επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ προϋπολογισµός πρότασης  138.211,38  

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  Νέας Ζίχνης.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 85,000 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 138.211,38 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

2. «Αρδευτικό ∆ίκτυο Μονόβρυσης» µε Α/Α 066, Α.Π. 0696/17.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή το ∆ήµο Εµµ. Παπά, προϋπολογισµό πρότασης 

300.000,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μονόβρυσης.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  



i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv.  πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι  84,000 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται στις 300.000,00  €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-1  

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L321-1 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 11). 

 



 

∆ΡΑΣΗ L321-2 : 

«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 

αθλητικών, εκπαιδευτικών, 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 450.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 3 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα 18 κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ 
ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Πάρκο αναπαράστασης οικισµού 
χιονοχωρίου υπό κλίµακα 

121.647,37 € 27.978,90 € 149.626,27 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

"Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 
Εξοπλισµού για την τέλεση αγώνων 
χιονοδροµίας και την λειτουργία του 
χιονοδροµικού κέντρου Λαϊλιά 
Σερρών" 

299.490,29 € 68.882,77 € 368.373,05 € 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 
"ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ" 

"Ενίσχυση του Εξοπλισµού και της 
δράσης του Ναυταθλητικού 
Περιβαλλοντικού Κωπηλατικού 
Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης" 

155.779,88 € 35.829,37 € 191.609,25 € 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ 
ΣΟΥΛΙΟΥ  

"Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 
Εξοπλισµού του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέου Σουλίου" 

29.715,54 € 6.834,57 € 36.550,12 € 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 

'∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου 
Αµφιθεάτρου Πολιτιστικού Αθλητικού 
Συλλόγου Καπετάν Μητρούσης" 

74.719,30 € 17.185,44 € 91.904,74 € 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΑΙΛΙΑ Α.Ε. 

Πάρκο Περιβλλοντικών 
Επιµορφωτικών & εναλλακτικών 
∆ραστηριοτήτων Λαϊλιά Σερρών 

294.304,30 € 68.644,01 € 367.096,21 € 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ "ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α" 

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών µε Αυτισµό Ν. Σερρών 

175.349,51 € 40.330,39 € 215.679,90 € 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
"Κ.Ε.Θ.Ι.Σ." 

"Ανάπλαση Κέντρου Θεραπευτικής 
Ιππασίας Σερρών"  

133.674,73 € 30.745,19 € 164.419,91 € 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Βελτίωση υποδοµών αεροδροµίου 
στο Χορτερό ∆ήµου Σιντίκης 

184.000,00 € 42.320,00 € 226.320,00 € 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ 
ΒΡΟΝΤΟΥΣ ''Η 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ'' 

∆ηµιουργία αστρονοµικού πάρκου 
στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς ∆ήµου 
Σερρών 

92.311,19 € 21.231,57 € 113.542,76 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση – Βελτίωση 
Αµφιθεάτρου Τ.Κ. Γεφυρουδίου 

81.106,57 € 18.654,51 € 99.761,08 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση – Συντήρηση – 
Σήµανση Παλαιάς βρύσης Τ.Κ. 
Παλαιοκάστρου 

19.907,37 € 4.578,70 € 24.486,07 € 



∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση Χώρου Παλαιάς Στέρνας 
Τ.Κ. Παλαιοκάστρου 

40.543,94 € 9.325,11 € 49.869,05 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Συντήρηση – ∆ιαµόρφωση – 
Σήµανση Παλαιάς Βρύσης Τ.Κ. 
Μελενικιτσίου 

40.560,96 € 9.329,02 € 49.889,98 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Συντήρηση – Ανακαίνιση 
Γυµναστηρίου Τ.Κ. Αµµουδιάς 

56.396,37 € 12.971,17 € 69.367,54 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

∆ιαµόρφωση Κοινοτικού 
Καταστήµατος σε Κέντρο Νεότητας 
και Παιδικής ∆ηµιουργίας Τ.Κ. 
Γεφυρουδίου 

32.060,44 € 7.373,90 € 39.434,34 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση – Συντήρηση µικρού 
θεάτρου Τ.Κ. Σκοτούσας 

24.381,39 € 5.607,72 € 29.989,11 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση Χώρου Πανηγύρεως 
Τ.Κ. Σκοτούσας 

40.541,70 € 9.324,59 € 49.866,29 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-2: 
«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης» 
 

1. «∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Αµφιθεάτρου Πολιτιστικού 

Αθλητικού Συλλόγου Καπετάν Μητρούσης» µε Α/Α 054, Α.Π. 

0684/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τον  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ, προϋπολογισµό πρότασης 74.719,30 € µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Κ. Μητρούση. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

2. «Ανάπλαση Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών» µε Α/Α 064, Α.Π. 

0694/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το  ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ "Κ.Ε.Θ.Ι.Σ.", προϋπολογισµό πρότασης   133.674,73 €  

µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Ν. Σκοπού. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 



Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

3. «Βελτίωση υποδοµών αεροδροµίου στο Χορτερό ∆ήµου Σιντίκης» µε 

Α/Α 077, Α.Π. 0707/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

προϋπολογισµό πρότασης   184.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χορτερού. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

4. «∆ηµιουργία αστρονοµικού πάρκου στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς ∆ήµου 

Σερρών» µε Α/Α 079, Α.Π. 0709/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ''Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ'' , 

προϋπολογισµό πρότασης   92.311,19  €  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Άνω Βροντούς. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

5. «∆ιαµόρφωση – Βελτίωση Αµφιθεάτρου Τ.Κ. Γεφυρουδίου» µε Α/Α 081, 

Α.Π. 0711/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 

προϋπολογισµό πρότασης   81.106,57 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Γεφυρουδίου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 



6. «∆ιαµόρφωση – Συντήρηση – Σήµανση Παλαιάς βρύσης Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου» µε Α/Α 082, Α.Π. 0712/17.9.2012 , µε υποψήφιο 

επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό πρότασης   19.907,37 €  

µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Παλαιοκάστρου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

7. «∆ιαµόρφωση Χώρου Παλαιάς Στέρνας Τ.Κ. Παλαιοκάστρου» µε Α/Α 

083, Α.Π. 0713/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

προϋπολογισµό πρότασης   40.543,94 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοκάστρου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

8. «Συντήρηση – ∆ιαµόρφωση – Σήµανση Παλαιάς Βρύσης Τ.Κ. 

Μελενικιτσίου» µε Α/Α 084, Α.Π. 0714/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή 

το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό πρότασης 40.560,96 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Μελενικιτσίου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

9. «Συντήρηση – Ανακαίνιση Γυµναστηρίου Τ.Κ. Αµµουδιάς» µε Α/Α 085, 

Α.Π. 0715/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 



προϋπολογισµό πρότασης   56.396,37 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μελενικιτσίου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

10. «∆ιαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος σε Κέντρο Νεότητας και 

Παιδικής ∆ηµιουργίας Τ.Κ. Γεφυρουδίου» µε Α/Α 086, Α.Π. 

0716/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

προϋπολογισµό πρότασης   32.060,44 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Γεφυρουδίου. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

11. «∆ιαµόρφωση – Συντήρηση µικρού θεάτρου Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 

087, Α.Π. 0717/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

προϋπολογισµό πρότασης  24.381,39 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµότητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

12. «∆ιαµόρφωση Χώρου Πανηγύρεως Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 088, Α.Π. 

0718/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 

προϋπολογισµό πρότασης   40.541,70 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας . 



Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµότητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L321-2 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-2: 
«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης» 
 

 

1. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια Εξοπλισµού του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Νέου Σουλίου» µε Α/Α 049, Α.Π. 0678/17.9.2012  µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, προϋπολογισµό 

πρότασης  29.715,54  ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Νέου Σουλίου.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 92,500  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 29.715,00 πλέον 

του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 



2. «Ενίσχυση του Εξοπλισµού και της δράσης του Ναυταθλητικού 

Περιβαλλοντικού Κωπηλατικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης» µε Α/Α 

043, Α.Π. 0671/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή  το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ "ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ", προϋπολογισµό 

πρότασης  155.779,88  ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Πεθελινού .  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 82,500 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 155.470,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

3. «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αυτισµό Ν. Σερρών» µε 

Α/Α 056, Α.Π. 0686/17.9.2012  µε υποψήφιο επενδυτή το ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ "ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α", προϋπολογισµό πρότασης  

175.349,51 ευρώ µη  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κ. Μητρούση .  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  



iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 82,000  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 167.845,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

4. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια Εξοπλισµού για την τέλεση αγώνων 

χιονοδροµίας και την λειτουργία του χιονοδροµικού κέντρου Λαϊλιά 

Σερρών» µε Α/Α 039, Α.Π. 0663/14.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΡΡΩΝ,  προϋπολογισµό πρότασης  

299.490,28 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής – (περιοχή Λαϊλιά).  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 80,000  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 284.640,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  



− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

5. «Πάρκο Περιβλλοντικών Επιµορφωτικών & εναλλακτικών 

∆ραστηριοτήτων Λαϊλιά Σερρών» µε Α/Α 055, Α.Π. 0685/17.9.2012  µε 

υποψήφιο επενδυτή το ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΙΛΙΑ Α.Ε., προϋπολογισµό 

πρότασης  294.304,30 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής – Περιοχή Λαϊλιά.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 77,500 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 267.772,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης 

  

6. «Πάρκο αναπαράστασης οικισµού χιονοχωρίου υπό κλίµακα» µε Α/Α 

035, Α.Π. 0656/13.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τον ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ 

ΣΕΡΡΩΝ, προϋπολογισµό πρότασης  121.645,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Οινούσας – οικισµό Χιονοσωρίου. 

  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  



i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 72,500 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 114.632,80 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L321-2  

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L321-2 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 12). 

 



 

Υποµέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  
 

∆ΡΑΣΗ L322-3 : 
«Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 

κτιρίων» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 55.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 9 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκε 1 

επενδυτικό σχέδιο : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Αποκατάσταση Εξωτερικών όψεων 
παραδοσιακής κατοικίας στο ∆.∆. 
Άγίου Πνεύµατος  

22.708,56 € 5.222,97 € 27.931,53 € 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L322-3:  
«Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 
 

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής πως η 

επιτροπή αξιολόγησης δεν πρότεινε τον αποκλεισµό κάποιας πρότασης στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης δράσης. 

 

 Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L322-3:  
«Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

1. «Αποκατάσταση Εξωτερικών όψεων παραδοσιακής κατοικίας στο ∆.∆. 

Άγίου Πνεύµατος» µε Α/Α 038, Α.Π. 0661/14.09.2012, µε υποψήφιο 

επενδυτή τον κο ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ προϋπολογισµός πρότασης  

22.708,56 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Αγίου   Πνεύµατος.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  



iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. πολιτιστική ταυτοποίηση και ενσωµάτωση στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 78,000 µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 22.600,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L322-3 

− Συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  

 

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L322-3 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Υποµέτρο L323: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς  
 

∆ΡΑΣΗ L323-4 : 

«Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για 

τη µετατροπή τους σε µουσεία-

συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε 

τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 

κληρονοµιά» 

∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός  : 300.000,00 € 

Προγραµµατικός στόχος : 2 

 

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 

τα 3 κάτωθι επενδυτικά σχέδια : 

Ονοµατεπώνυµο 
επενδυτή / 
επωνυµία 

επιχείρησης 

Τίτλος έργου 
 

Κόστος ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος  

Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

"Αποκατάσταση Παραδοσιακών 
Καταλύµατος - Χάνι Ιεράς Μονής 
Τιµίου Προδρόµου"  

299.956,00 € 68.989,88 € 
368.945,88 

€ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Ίδρυση Μουσείου Λαογραφίας Τ.Κ. 
Νέας Τυρολόης 

64.919,01 € 14.931,37 € 79.850,38 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
∆ιαµόρφωση Λαογραφικού Μουσείου 
Τ.Κ. Σκοτούσας 

40.646,77 € 9.348,76 € 49.995,53 € 

 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L323-4  
 

1. «Ίδρυση Μουσείου Λαογραφίας Τ.Κ. Νέας Τυρολόης» µε Α/Α 080, Α.Π. 

0710/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 

προϋπολογισµό πρότασης 64.919,01 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Τυρολόης. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L323-4 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 



 

2. «∆ιαµόρφωση Λαογραφικού Μουσείου Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 089, 

Α.Π. 0719/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 

προϋπολογισµό πρότασης 40.646,77 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας. 

Η κα Τριανταφύλου προέβη σε µία αναλυτική παρουσίαση του ∆ελτίου Αξιολόγησης 

της πρότασης  ανά κριτήριο επιλεξιµοτητας θέτοντας παράλληλα υπόψη των µελών 

το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ράσης L323-4 και το ∆ελτίο 

Αξιολόγησης της πρότασης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L323-4 
 

1. «Αποκατάσταση Παραδοσιακών Καταλύµατος - Χάνι Ιεράς Μονής Τιµίου 

Προδρόµου» µε Α/Α 041, Α.Π. 0667/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή 

την Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών, προϋπολογισµό πρότασης  

299.956,00 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης 

το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ελαιώνα.  

Η συντονίστρια του προγράµµατος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής  πως η 

επενδυτική πρόταση δεν υπόκειται σε κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας  :  

i. Η προτεινόµενη πράξη είναι συµβατή µε τους κανόνες επιλεξιµότητας που 

τίθενται 

ii. Η πρόταση που υποβάλλεται τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται,  

iii. Ο υποψήφιος δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης 

iv. Βαθµός πολιτιστικής ταυτοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων πολιτισµού 

Η  συνολική επιτευχθείσα βαθµολογία είναι 78,00  µονάδες. Με την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας του προϋπολογισµού η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τον 

συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό , ο οποίος ανέρχεται στις 299.956,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστό τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της πρότασης : 

− Το από 14-12-2012 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης ∆ράσης L323-4 

− Το συνηµµένο ∆ελτίο Αξιολόγησης  



 

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης L323-4 η συντονίστρια του 

προγράµµατος έθεσε υπόψη των µελών συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος καταγράφει 

τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, τα 

αποκλειόµενα, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό την τιµή στόχο της δράσης και το 

βαθµό επίτευξης αυτής µε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνηµµένο 

πίνακας 14). 

 

Ολοκληρώνοντας την  αναλυτική παρουσίαση των ∆ελτίων αξιολόγησης η 

κα Τριανταφύλλου κάλεσε τα µέλη της επιτροπής για την λήψη απόφασης 

όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 της ΚΥΑ.  

Επίσης η κα Τριανταφύλλου ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τους 

περιορισµούς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να 

καθοριστούν τα προτεινόµενα προς ένταξη επενδυτικά σχέδια. 

Συγκεκριµένα :  

α) Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε 

δικαιούχους ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

η δηµόσια δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας 

δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 41).  

β) Η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% 

της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41  

γ) Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΟΤ∆ έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, 

η δηµόσια δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας 

δαπάνης του µέτρου 41  

Στο σηµείο αυτό η κα Τρινταφύλλου έθεσε υπόψη των µελών αναλυτικό πίνακα  

(συνηµµένο Πίνακας 15) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, ο 

οποίος παρουσιάζει ποσοτικοποιηµένα τους προαναφερόµενους περιορισµούς, το 

ποσοστό  που έχει ήδη δεσµευτεί  µε τις εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων της 1ης 

προκήρυξης του τοπικού προγράµµατος . Με την επισήµανση πως η δυνατότητα 

διάθεσης πιστώσεων πραγµατοποιείται συνυπολογίζοντας την επιπλέον κατανοµή 

δηµόσιας δαπάνης στο Μέτρο 4.1 η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 

15340 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 381/22.11.2012) 



Αποφάσεις: 

 

Θέµα 1ο :  Αξιολόγηση Φακέλων υποψηφιότητας 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) του τοπικού 

Προγράµµατος 

 

Η ΕΠ∆ λαµβάνοντας υπόψη:  

− Την αναλυτική προκήρυξη, τον οδηγό εφαρµογής της δεύτερης   

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτά καθορίστηκαν µε 

την  υπ΄ αριθµ. 62/2012  απόφασης της Ε.∆.Π και εγκρίθηκαν µε το 

υπ΄ αριθµό πρωτοκόλλου 6348/7.5.2012 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα.  

− Την ΚΥΑ /430/10.3.2010 και ειδικότερα το άρθρο 18  

− Την Υπουργική Απόφαση 1577/ 22.7.2010 «Λεπτοµέρειες 

εφαρµογής, σύστηµα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

(ΠΑΑ)» 

− Τις ∆ιευκρινιστικές επιστολές της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 

–Ανταγωνιστικότητα 

− Τους Φακέλους Υποψηφιότητας όπως αυτοί κατατέθηκαν από τους 

υποψήφιους δικαιούχους 

− Τα δελτία Αξιολόγησης της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

− Την αναλυτική εισήγηση του θέµατος  

− Την πορεία του Προγράµµατος, το βαθµό επίτευξης των 

προγραµµατικών στόχων, τις διαθέσιµες πιστώσεις ανά δράση και 

τους περιορισµούς που το θεσµικό πλαίσιο θέτει σχετικά µε την 

ένταξη έργων ΟΤΑ, Μετόχων κτλ,  

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισαν τα εξής:  

 



 

Ως προς την δράση L123α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως 

αυτά καταγράφησαν στο σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα 

αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα 

κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΗ L123α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

Καµία  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

1. «Επεξεργασία, Συσκευασία, Τυποποίηση 

Ελαιολάδου ελαίων και άλλων παραγώγων 

αυτών», (Α/Α 045, Α.Π 0673/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή την κα ΣΑΪΝΙ∆ΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, 

προϋπολογισµό 45.785,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ   

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Σιδηροκάστρου - Οικισµός 

Κάτω Αµπέλια 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 44.385,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

53,720 µονάδες 

2. «∆ηµιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας 

καρυδιών ''η καρυδιά του κάµπου»,  (Α/Α 047  , 

Α.Π 0693/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή την κα 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό  50.419,27 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κ. 

Καµήλας 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 46.705,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

49,130  µονάδες 

3. «Μονάδα Επερξεργασίας Αρωµατικών 

Φαρµακευτικών, παραδοσιακών Φυτών και 

των προϊόντων τους», (Α/Α 065, 0695/17.9.2012), 

µε υποψήφιο επενδυτή τον Κο ΚΙΡΠΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ, 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό 202.204,07 ευρώ  

πλεόνο του ΦΠΑ 

 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χριστός 

(ΒΙΠΕ Σερρών) 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 197.946,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

44,305  µονάδες 

4. «Ίδρυση µονάδας µεταποίησης γεωργικών 

προιόντων (Παραγωγή Μαρµελάδων και 

γλυκών κουταλιού)», (Α/Α 053  , Α.Π 

0683/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον κο 

ΒΑΓΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, εγκεκριµένο προϋπολογισµό  

41.638,36  ευρώ πλέον του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Νέου 

Σουλίου 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 41.080,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

42,395  µονάδες 

5. «Κέντρο συγκέντρωσης και εµπορίας 

δηµητριακών», (Α/Α 061  , Α.Π 0691/17.9.2012)  

µε υποψήφιο επενδυτή το Αγροτικό Κέντρο Σερρών 

Ε.Π.Ε., εγκεκριµένο προϋπολογισµό  292.729,93 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χρυσού 
Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 189.445,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 



ευρώ πλέον του ΦΠΑ  βαθµολογία Αξιολόγησης  

33,850 µονάδες 

6. «Ίδρυση Ξηραντηρίου ∆ηµητριακών», (Α/Α 

047, Α.Π 0676/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή 

τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό 499.015,34 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Μητρουσίου 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 480.015,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

30,270  µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

1. «Επεξεργασία, Συσκευασία, Τυποποίηση 

Ελαιολάδου ελαίων και άλλων παραγώγων 

αυτών», (Α/Α 045, Α.Π 0673/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή την κα ΣΑΪΝΙ∆ΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 53,720 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

44.385,00 € πλέον του ΦΠΑ 

2. «∆ηµιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας 

καρυδιών ''η καρυδιά του κάµπου»,  (Α/Α 047  , 

Α.Π 0693/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή την κα 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 49,130 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

46.705,00 € πλέον του ΦΠΑ. 

3. «Μονάδα Επερξεργασίας Αρωµατικών 

Φαρµακευτικών, παραδοσιακών Φυτών και 

των προϊόντων τους», (Α/Α 065, 0695/17.9.2012), 

µε υποψήφιο επενδυτή τον Κο ΚΙΡΠΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 44,305 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

197.946,00 € πλέον του ΦΠΑ. 

4. «Ίδρυση µονάδας µεταποίησης γεωργικών 

προιόντων (Παραγωγή Μαρµελάδων και 

γλυκών κουταλιού)», (Α/Α 053  , Α.Π 

0683/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον κο 

ΒΑΓΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 42,395 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

41.080,00 € πλέον του ΦΠΑ. 

5. «Κέντρο συγκέντρωσης και εµπορίας 

δηµητριακών», (Α/Α 061  , Α.Π 0691/17.9.2012)  

µε υποψήφιο επενδυτή το Αγροτικό Κέντρο Σερρών 

Ε.Π.Ε. 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 33,850 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

189.445,00 € πλέον του ΦΠΑ. 

6. «Ίδρυση Ξηραντηρίου ∆ηµητριακών», (Α/Α 

047, Α.Π 0676/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή 

τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 30,270 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης, ο οποίος ανέρχεται στις 

480.015,00 € πλέον του ΦΠΑ. 

 

 



 

Ως προς την δράση L123β: «Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών 

προϊόντων» Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της 

δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της 

∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν 

οµόφωνα τα κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123β:  «Αύξηση 
της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων» 

1. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού ∆ασικού  Συνεταιρισµού  

Ορεινής - Ήφαιστος», µε Α/Α 073, Α.Π. 0703/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή 

τον  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» προϋπολογισµό 

πρότασης  92.691,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής.  

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 1.3, 

1.4, 2.5,  3.3 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123β:  
«Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων» 

1. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού 

Συνεταιρισµού Μεγαλοχωρίου (Α/Α 058  , Α.Π 

0688/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 

προϋπολογισµό  12.917,11 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ   

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Σιδηροκάστρου 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης ο οποίος 

ανέρχεται στις 12.913,00 €  

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

48,867 µονάδες 

2. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Σερρών» (Α/Α 071  , 

Α.Π 0701/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, 

προϋπολογισµό  7.800,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ   

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 6.600,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

43,477 µονάδες 

3. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - 

∆ιόνυσος» (Α/Α 072  , Α.Π 0702/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

«∆ΙΟΝΥΣΟΣ», προϋπολογισµό  22.793,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ   

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Α. 

Βροντού 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 18.130,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

41,077 µονάδες 

4. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού 

Συνεταιρισµού Λυγαριάς»  (Α/Α 057, Α.Π 

0687/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ», 

προϋπολογισµό  15.247,94 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Κουµαριάς 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 15.247,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

40,867 µονάδες 

5. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Αγία 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 10.350,00 € 



Μαρίνα» (Α/Α 068, 0698/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΟΡΕΙΝΗ -  «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», προϋπολογισµό  

15.000,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

40,477 µονάδες 

6. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - Άγιος 

∆ηµήτριος» (Α/Α 069, Α.Π 0699/17.9.20120) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – «ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισµό  86.513,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Άνω 

Βροντού 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 65.420,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

40,477 µονάδες 

7. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Λαϊλιάς» 

(Α/Α 074, Α.Π 0704/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ – «ΛΑΪΛΙΑΣ», προϋπολογισµό  

9.373,00 ευρώ  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Oρεινής 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 6.600,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

40,477 µονάδες 

8. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Βόρειος 

Πόλος» (Α/Α 070, Α.Π 0700/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ – «ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ», 

προϋπολογισµό  8.300,00  ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Ορεινής 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 6.050,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

38,877 µονάδες 

9. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού Κάτω Ορεινής - 

Οδυσσέας»  (Α/Α 067, Α.Π 0677/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», 

προϋπολογισµό  13.826,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 9.250,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

38,077 µονάδες 

10. «Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής PELLETS» 

(Α/Α 048, Α.Π 0677/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟ», 

προϋπολογισµό  307.018,50 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Πεθελινού 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  ο οποίος 

ανέρχεται στις 307.000,00 € 

πλέον του ΦΠΑ. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

37,414 µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L123β:  
«Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων» 

1. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού 

Συνεταιρισµού Μεγαλοχωρίου (Α/Α 058  , Α.Π 

0688/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,  

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 48,867 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 12.913,00 €  πλέον του 

ΦΠΑ. 

2. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Σερρών» (Α/Α 071  , 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 43,477 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 6.600,00 € πλέον του 



Α.Π 0701/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΕΡΡΩΝ,.  

ΦΠΑ. 

3. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - 

∆ιόνυσος» (Α/Α 072  , Α.Π 0702/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

«∆ΙΟΝΥΣΟΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 41,077 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 18.130,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

4. «Εκσυγχρονισµός Υλοτοµικού εξοπλισµού 

Συνεταιρισµού Λυγαριάς»  (Α/Α 057, Α.Π 

0687/17.9.2012) µε υποψήφιο επενδυτή τον ∆ΑΣΙΚΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 40,867 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 15.247,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

5. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Αγία 

Μαρίνα» (Α/Α 068, 0698/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΟΡΕΙΝΗ -  «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 40,477 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 10.350,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

6. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Άνω Βροντού - Άγιος 

∆ηµήτριος» (Α/Α 069, Α.Π 0699/17.9.20120) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – «ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 40,477 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 65.420,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

7. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Λαϊλιάς» 

(Α/Α 074, Α.Π 0704/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ – «ΛΑΪΛΙΑΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 40,477 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 6.600,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

8. «Εκσυγχρονισµός Εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού  Ορεινής - Βόρειος 

Πόλος» (Α/Α 070, Α.Π 0700/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ – «ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 38,877 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 6.050,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

9. «Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Αγροτικού 

∆ασικού  Συνεταιρισµού Κάτω Ορεινής - 

Οδυσσέας»  (Α/Α 067, Α.Π 0677/17.9.2012) µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 38,077 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 9.250,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

10. «Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής PELLETS» 

(Α/Α 048, Α.Π 0677/17.9.2012) µε υποψήφιο 

επενδυτή τον κο ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟ» 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 37,414 µονάδες  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  ο οποίος ανέρχεται 

στις 307.000,00 € πλέον του 

ΦΠΑ. 

 

 



Ως προς την δράση L312-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 

βιοτεχνικών µονάδων » Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό 

Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. 

Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-1:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 

Καµία  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-1:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 

1. «Ίδρυση Μονάδας Αξιοποίησης φυσικών 

απορριπτόµενων πόρων», (Α/Α 034, Α.Π. 

0650/11.09.20120, µε υποψήφιο επενδυτή την 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ,  (διακριτικό τίτλο «AMFIPOLIS N.W.R), 

προϋπολογισµό πρότασης  299.983,47 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Μεσσοράχης. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 299.982,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

55,972   µονάδες 

2. «Ανέγερση Κάθετης Βιοµηχανίας 

Παραγωγής Πέλλετ», (Α/Α 037, Α.Π. 

0660/14.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τον  Κο 

ΠΡΑΤΒΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΗ, προϋπολογισµό πρότασης 

299.932,10 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Αχλαδοχωρίου 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 292.132,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

45,423 µονάδες 

3. «Ίδρυση Βιοτεχνικής Μονάδας Κατασκευής 

Παραδοσιακών Αγροτικών Κατασκευών & 

Εργαλείων  / ΜΕΤΑΛΛΟΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΕΡΡΩΝ», (Α/Α 075, Α.Π. 0705/17.09.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή τον καο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, προϋπολογισµό πρότασης  

251.150,83 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Λευκώνα 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 237.850,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

41,568 µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-
1:  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων» 

1. «Ίδρυση Μονάδας Αξιοποίησης φυσικών 

απορριπτόµενων πόρων», (Α/Α 034, Α.Π. 

0650/11.09.20120, µε υποψήφιο επενδυτή την 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ,  (διακριτικό τίτλο «AMFIPOLIS N.W.R),  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 55,972   

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   299.982,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

2. «Ανέγερση Κάθετης Βιοµηχανίας 

Παραγωγής Πέλλετ», (Α/Α 037, Α.Π. 

0660/14.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τον  Κο 

ΠΡΑΤΒΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΗ,  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 45,423 µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   292.132,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 



3. «Ίδρυση Βιοτεχνικής Μονάδας Κατασκευής 

Παραδοσιακών Αγροτικών Κατασκευών & 

Εργαλείων  / ΜΕΤΑΛΛΟΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΕΡΡΩΝ», (Α/Α 075, Α.Π. 0705/17.09.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή τον καο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 41,568 µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   237.850,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 



 

Ως προς την δράση L312-2: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» Κατακύρωσαν οµόφωνα τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο 

σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία 

αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-2:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών» 

Καµία   

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-2:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών» 

1. «Ίδρυση Τηλεφωνικού Κέντρου στο 

Λευκώνα Σερρών"», (Α/Α 052, Α.Π. 

0682/17.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τη υπό 

ίδρυση "ΟΡΦΕΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΙΚΕ", προϋπολογισµό πρότασης  67.674,23 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Λευκώνα. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 67.674,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

51,862  µονάδες 

2. «Κέντρο Υδροθεραπείας (spa)  και παροχής 

υπηρεσιών φυσικής ευεξία», (Α/Α 042, Α.Π. 

0670/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , προϋπολογισµό 

πρότασης  299.533,81 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Aγκίστρου. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 275.120,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

47,056  µονάδες 

3. «Ίδρυση Επιχείρησης ∆ιαχείρισης & 

Ανακύκλωσης Απορριµάτων» (Α/Α 051, Α.Π. 

0680/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το AΦΟΙ 

ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε., προϋπολογισµό πρότασης  299.444,62 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου.  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα N. 

Σουλίου. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 164.330,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

33,913 µονάδες 

4. «Εκσυγχρονισµός Σερραικών Πλυντηρίων 

ταπήτων», (Α/Α 040, Α.Π. 0666/17.9.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή το κο ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟ, προϋπολογισµό πρότασης  165.127,86 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου.  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Σκοτούσσας 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 119.522,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

29,094    µονάδες 

 

 



Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-
2:  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών» 

1. «Ίδρυση Τηλεφωνικού Κέντρου στο 

Λευκώνα Σερρών"», (Α/Α 052, Α.Π. 

0682/17.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τη υπό 

ίδρυση "ΟΡΦΕΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΙΚΕ" 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 51,862  µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   67.674,00 €      µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

2. «Κέντρο Υδροθεραπείας (spa)  και παροχής 

υπηρεσιών φυσικής ευεξία», (Α/Α 042, Α.Π. 

0670/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία  47,056  

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   275.120,00 €     

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

3. «Ίδρυση Επιχείρησης ∆ιαχείρισης & 

Ανακύκλωσης Απορριµάτων» (Α/Α 051, Α.Π. 

0680/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το AΦΟΙ 

ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε. 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία   33,913 

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   164.330,00 €     

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

4. «Εκσυγχρονισµός Σερραικών Πλυντηρίων 

ταπήτων», (Α/Α 040, Α.Π. 0666/17.9.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή το κο ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία   29,094    

µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   119.522,00 €     

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

 



Ως προς την δράση L312-3: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως 

αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα 

αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα 

κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-3:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

-Καµία  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-3:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

1. «Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού 

Εξοπλισµού Εργαστηρίου Ζυµαρικών στο ∆.∆. 

Σκουτάρεως» 9Α/Α 036, Α.Π. 0658/14.09.20120, 

µε υποψήφιο επενδυτή τη κα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ, προϋπολογισµό πρότασης  23.890,00 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ.  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Σκουτάρεως. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 23.890,00  €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

59,088 µονάδες 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L312-
3:  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

1. «Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού 

Εξοπλισµού Εργαστηρίου Ζυµαρικών στο ∆.∆. 

Σκουτάρεως» 9Α/Α 036, Α.Π. 0658/14.09.20120, 

µε υποψήφιο επενδυτή τη κα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ,  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 59,088 µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   23.890,00  €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

 

 



Ως προς την δράση L313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης)  » 

Πριν την λήψη της απόφασης για τα αποτελέσµατα της δράσης αυτής,  το λόγο πήρε 

ο κος Μέγκλας και αιτήθηκε την εξαίρεσή του, από την συζήτηση της πρότασης µε 

τίτλο  «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. Σερρών» για λόγους ηθικής 

δεοντολογίας δεδοµένου ότι είναι ο πρόεδρος του συγκεκριµένου φορέα. Κατόπιν 

τούτου ο κύριος Μέγκλας δεν συµµετείχε στην συζήτηση της συγκεκριµένης 

επενδυτικής πρότασης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω τα µέλη της Ε∆ΠL  κατακύρωσαν οµόφωνα τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο 

σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία 

αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-1:  
«Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)  » 

Καµία  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-1:  
«Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)  » 

1. «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. 

Σερρών» (Α/Α 044, Α.Π. 0672/17.09.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή το EΜΠΟΡΟBΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, προϋπολογισµό πρότασης  

291.164,84 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης.  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σερρών 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 291.164,84 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

64,000 µονάδες 

2. «Περίπτερο Πληροφόρησης Άνω Βροντούς» 

(Α/Α 060, Α.Π. 0690/17.09.2012), µε υποψήφιο 

επενδυτή το Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω Βροντού, 

προϋπολογισµό πρότασης  72.273,87 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης  

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Άνω 

Βροντούς. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 61.482,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

47,500  µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-
1:  «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)  » 

1. «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. 

Σερρών» (Α/Α 044, Α.Π. 0672/17.09.2012), µε 

υποψήφιο επενδυτή το EΜΠΟΡΟBΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 64,000 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης   291.164,84 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 



 

Ως προς την δράση L313-2: «Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως 

αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα 

αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα 

κάτωθι: 

 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-2:  
«Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

Καµία  

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-2:  
«Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

1. «Ανάδειξη Αξιοθέατων και µνηµείων των 

∆.∆. του ∆ήµου Σιντικής, µέσω της 

χαρτογραφικής απεικόνισής τους της 

προβολής τους σε πίνακίδες έκθεσης και της 

αναπαραγωγής τους σε ενηµερωτικό - 

πληροφοριακό υλικό» (Α/Α 076, Α.Π. 

0706/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ, προϋπολογισµό πρότασης  28.000,00 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης τη 

∆ιοικητική Επικράτεια  ∆ήµου 

Σιντικής. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 16.000,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

31,579 µονάδες 

 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-
2:  «Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» 

1. «Ανάδειξη Αξιοθέατων και µνηµείων των 

∆.∆. του ∆ήµου Σιντικής, µέσω της 

χαρτογραφικής απεικόνισής τους της 

προβολής τους σε πίνακίδες έκθεσης και της 

αναπαραγωγής τους σε ενηµερωτικό - 

πληροφοριακό υλικό» (Α/Α 076, Α.Π. 

0706/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ,  

 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 31,579 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 16.000,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 



 

Ως προς την δράση L313-3: «Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της 

αγροτικής υπαίθρου» Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό 

Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. 

Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-3:  
«Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 

 

Καµία   

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-3:  
«Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 

1. «Ποδηλατικές ∆ιαδροµές Άνω Βροντούς» 

(Α/Α 059, Α.Π. 0689/17.9.2012), µε υποψήφιο 

επενδυτή το Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω Βροντού, 

προϋπολογισµό πρότασης  50.365,00  ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ   

Περιοχή παρέµβασης το  

Τοπικό ∆ιαµέριασµα  Άνω 

Βροντούς 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 36.065,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

52,000 µονάδες 

 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-
3:  «Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 

1. «Ποδηλατικές ∆ιαδροµές Άνω Βροντούς» 

(Α/Α 059, Α.Π. 0689/17.9.2012), µε υποψήφιο 

επενδυτή το Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω Βροντού,  

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 52,000 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 36.065,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

 

 
 
 



 

Ως προς την δράση L313-6: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων 

εστίασης και αναψυχής» Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό 

Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. 

Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-6:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

1. «Εκσυγχρονισµός χώρου εστίασης και αναψυχής, κατασκευή χώρου 

αθλοπαιδιών», µε Α/Α 062, Α.Π. 0692/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τη κα  

∆ιαµαντοπούλου Κυριακή προϋπολογισµό πρότασης  60.095,25 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  

Ορεινής.  

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5, 

3.13, 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-6:  
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

1. «Εκσυγχρονισµός χώρου Εστίασης Πέτρος & 

Μένια στο Ψυχικό Σερρών» (Α/Α 046, Α.Π. 

0675/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τη κα 

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, προϋπολογισµό πρότασης  

122.635,18 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου  του 

ΦΠΑ και περιοχή  

Περιοχή παρέµβασης 

παρέµβασης το Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Ψυχικού. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 102.115,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

35,220  µονάδες 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L313-
6:  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

1. «Εκσυγχρονισµός χώρου Εστίασης Πέτρος & 

Μένια στο Ψυχικό Σερρών» (Α/Α 046, Α.Π. 

0675/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή τη κα 

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ,  

 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 35,220  µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 102.115,00 €   µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

 



 

Ως προς την δράση L321-1: «Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα 

πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)» Κατακύρωσαν οµόφωνα τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο 

σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία 

αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1 :  «Έργα 
υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 
υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)» 

1. «∆εξαµενή στο Καπνόφυτο» µε Α/Α 054, Α.Π. 0708/17.9.2012, µε υποψήφιο 

επενδυτή το ∆ήµο Σιντικής, προϋπολογισµό πρότασης 55.000,25 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Καπνόφυτου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5 & 

2.6 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1 :  
«Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις)» 

1. «Βελτίωση βατότητας Κεντρικών Αγροτικών 

∆ρόµων ∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Ζίχνης» (Α/Α 

050, Α.Π. 0679/17.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή 

το ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ προϋπολογισµός πρότασης   

138.211,38 ευρώ µη  συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το.  

Περιοχή παρέµβασης  Τοπικά 

∆ιαµερίσµατα  του ∆ήµου 

Νέας Ζίχνης  

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 138.211,38 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

85,000 µονάδες 

2. «Αρδευτικό ∆ίκτυο Μονόβρυσης» (Α/Α 066, 

Α.Π. 0696/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το 

∆ήµο Εµµ. Παπά, προϋπολογισµό πρότασης  

300.000,00 ευρώ  µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Μονόβρυσης 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 300.000,00  €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

84,000 µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1 
:  «Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις)» 

1. «Βελτίωση βατότητας Κεντρικών Αγροτικών 

∆ρόµων ∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Ζίχνης» (Α/Α 

050, Α.Π. 0679/17.09.2012), µε υποψήφιο επενδυτή 

το ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 85,000 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 138.211,38 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του  

2. «Αρδευτικό ∆ίκτυο Μονόβρυσης» (Α/Α 066, 

Α.Π. 0696/17.9.2012), µε υποψήφιο επενδυτή το 

∆ήµο Εµµ. Παπά,  

 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 84,000 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  300.000,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του  



 

Ως προς την δράση L321-2: «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 

εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης» 

 

Κατά την έναρξη της συζήτησης, πήρε το λόγο ο κος Ζάββος Κωνσταντίνος 

(∆ασάρχης Σερρών – µέλος της Ε∆ΠL), ο οποίος επεσήµανε ότι για τη λήψη 

απόφασης ως προς την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων της συγκεκριµένης 

δράσης θα πρέπει κατά την άποψη του να αποσαφηνιστούν τα κάτωθι ζητήµατα που 

αφορούν το επενδυτικό σχέδιο µε τίτλο «Πάρκο περιβαλλοντικών, επιµορφωτικών 

και εναλλακτικών δραστηριοτήτων Λαϊλιά Σερρών» που κατατέθηκε από την 

Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.» 

Συγκεκριµένα, ο κος Ζάββος επεσήµανε ότι υπάρχει αστοχία ως προς τον τίτλο του 

έργου δεδοµένου ότι ο φορέας του Λαϊλιά έχει το δικαίωµα χρήσης µόνο των 

εγκαταστάσεων που περιγράφονται στο υπ’ αρ. 4616/10.4.2012 έγγραφο του 

∆ασαρχείου Σερρών. Συνεπώς, ο τίτλος «Πάρκο περιβαλλοντικών, επιµορφωτικών και 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων Λαϊλιά Σερρών» δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση τη 

δηµιουργία µίας σαφώς χωροθετηµένης έκτασης όπου ο φορέας θα αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες του. Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον ορεινό όγκο που 

προϋποθέτουν µε κάποιο τρόπο την ανάγκη χρήσης κάποιας έκτασης θα πρέπει αυτό 

να γίνεται µε διαδικασίες που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία και κατόπιν 

έγκρισης του αρµόδιου ∆ασαρχείου τούτων δοθέντων,  

Συνεχίζοντας, ο κος Ζάββος, επεσήµανε ότι για το φυσικό αντικείµενο του 

επενδυτικού σχεδίου δεν διατυπώνει καµία παρατήρηση εφόσον αυτό δεν συνδέεται 

αποκλειστικά µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον ορεινό όγκο του Λαϊλιά αλλά 

προορίζεται και για άλλες περιοχές.  

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κος Ζάββος επεσήµανε ως προς την 

επωνυµία της Α.Ε. υπάρχει αστοχία δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για φορέα 

διαχείρισης όπως αυτός καθορίζεται από την σχετική νοµοθεσία αλλά για ανώνυµη 

εταιρεία των Ο.Τ.Α. που από το καταστατικό της έχει ως κύρια αρµοδιότητα να 

συµβάλλει µεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη του βορειοανατολικού ορεινού όγκου 

του νοµού Σερρών.  

Στο σηµείο αυτό παίρνοντας το λόγο ο κος Κρέτσης ανέφερε ότι συντάσσεται µε την 

άποψη του ∆ασάρχη Σερρών και ότι τα δύο αυτά ζητήµατα θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν πλήρως.  



Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων τόσο του κου Ζάββου όσο και του 

Κρέτση, παίρνοντας το λόγο ο κος αντιπεριφερειάρχης Σερρών (πρόεδρος της Ε∆ΠL) 

ανέφερε ότι από το επενδυτικό σχέδιο δεν συνάγεται ότι οι δραστηριότητες του 

φορέα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τον Ορεινό Όγκο του Λαϊλιά αλλά αντιθέτως 

είναι ενέργειες που θα διαχέονται στο σύνολο του βορειοανατολικού ορεινού όγκου 

του νοµού. Συνεχίζοντας ο κος αντιπεριφερειάρχης επεσήµανε ότι όπως προκύπτει 

και από το καταστατικό του φορέα το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων του είναι 

η ανάδειξη και προώθηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που αφορούν το 

βορειοανατολικό ορεινό όγκο του νοµού οι οποίες βέβαια αναπτύσσονται πάντοτε σε 

συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τηρώντας πάντα τα προβλεπόµενα στην 

σχετική νοµοθεσία. 

Ως προς την επωνυµία της Α.Ε., ο κος αντιπεριφερειάρχης επεσήµανε ότι όντως δεν 

πρέπει να συγχέεται µε τους άλλους φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων 

περιοχών αλλά επιλέχτηκε απλώς η ονοµασία αυτή για να τονίσει τον κύριο ρόλο του 

φορέα που είναι η κυρίως η ανάπτυξη του βορειοανατολικού ορεινού όγκου του 

νοµού και όχι για να προσδιορίσει την µορφή του. 

Στο σηµείο αυτό και πριν την λήψη της απόφασης για τα αποτελέσµατα της δράσης 

αυτής,  το λόγο πήρε ο κος Κρέτσης και αιτήθηκε την εξαίρεσή του, από την 

συζήτηση της πρότασης µε τίτλο  «Ενίσχυση του Εξοπλισµού και της δράσης του 

Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Κωπηλατικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης» για 

λόγους ηθικής δεοντολογίας δεδοµένου ότι είναι ο πρόεδρος του συγκεκριµένου 

φορέα. Κατόπιν τούτου ο κύριος Κρέτσης δεν συµµετείχε στην συζήτηση της 

συγκεκριµένης επενδυτικής πρότασης. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό 

Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. 

Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-2 :  «Χώροι 
άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης» 

 

1. «∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Αµφιθεάτρου Πολιτιστικού 

Αθλητικού Συλλόγου Καπετάν Μητρούσης» µε Α/Α 054, Α.Π. 0684/17.9.2012, µε 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5 



υποψήφιο επενδυτή τον  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ, 

προϋπολογισµό πρότασης 91.904,74 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή 

παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κ. Μητρούση. 

2. «Ανάπλαση Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών» µε Α/Α 064, Α.Π. 

0694/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το  ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ "Κ.Ε.Θ.Ι.Σ.", προϋπολογισµό πρότασης   164.419,91 €  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ν. 

Σκοπού. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 

3. «Βελτίωση υποδοµών αεροδροµίου στο Χορτερό ∆ήµου Σιντίκης» µε Α/Α 

077, Α.Π. 0707/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΙΝΤΙΚΗΣ προϋπολογισµό 

πρότασης   226.320,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Χορτερού. 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5 , 

2.6  

4. «∆ηµιουργία αστρονοµικού πάρκου στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς ∆ήµου 

Σερρών» µε Α/Α 079, Α.Π. 0709/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή τον 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ''Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ'' , προϋπολογισµό 

πρότασης   113.542,76 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Άνω Βροντούς. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 

5. «∆ιαµόρφωση – Βελτίωση Αµφιθεάτρου Τ.Κ. Γεφυρουδίου» µε Α/Α 081, 

Α.Π. 0711/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό 

πρότασης   99.761,08 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Γεφυρουδίου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 

6. «∆ιαµόρφωση – Συντήρηση – Σήµανση Παλαιάς βρύσης Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου» µε Α/Α 082, Α.Π. 0712/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το 

∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό πρότασης   24.486,07 €  συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοκάστρου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.6 

7. «∆ιαµόρφωση Χώρου Παλαιάς Στέρνας Τ.Κ. Παλαιοκάστρου» µε Α/Α 083, 

Α.Π. 0713/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προϋπολογισµό 

πρότασης   49.869,05 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοκάστρου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5 , 

2.6 

8. «Συντήρηση – ∆ιαµόρφωση – Σήµανση Παλαιάς Βρύσης Τ.Κ. 

Μελενικιτσίου» µε Α/Α 084, Α.Π. 0714/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό πρότασης 49.889,98 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μελενικιτσίου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.6 

9. «Συντήρηση – Ανακαίνιση Γυµναστηρίου Τ.Κ. Αµµουδιάς» µε Α/Α 085, Α.Π. 

0715/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό 

πρότασης   69.367,54 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μελενικιτσίου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 

10. «∆ιαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος σε Κέντρο Νεότητας και 

Παιδικής ∆ηµιουργίας Τ.Κ. Γεφυρουδίου» µε Α/Α 086, Α.Π. 0716/17.9.2012 , µε 

υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προϋπολογισµό πρότασης   39.434,34 €  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το Τοπικό ∆ιαµέρισµα 

Γεφυρουδίου. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 



11. «∆ιαµόρφωση – Συντήρηση µικρού θεάτρου Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 087, 

Α.Π. 0717/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προϋπολογισµό 

πρότασης   29.989,11 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας. 

Λόγω  υπαγωγής της  στο 

κριτήριο αποκλεισµού 2.5 

12. «∆ιαµόρφωση Χώρου Πανηγύρεως Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 088, Α.Π. 

0718/17.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό 

πρότασης   49.866,29 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας . 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5 , 

2.6 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-2:  
«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης» 

1. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 

Εξοπλισµού του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου 

Σουλίου» µε Α/Α 049, Α.Π. 0678/17.9.2012  µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ µε προϋπολογισµό πρότασης  

29.715,54 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Νέου 

Σουλίου 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 29.715,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

92,500 µονάδες 

2. «Ενίσχυση του Εξοπλισµού και της δράσης 

του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού 

Κωπηλατικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης» 

µε Α/Α 043, Α.Π. 0671/17.9.2012 , µε υποψήφιο 

επενδυτή  το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ "ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ" µε 

προϋπολογισµό πρότασης  155.779,88  €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Πεθελινού  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 155.470,00 €    

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

82,500 µονάδες 

3. «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών µε Αυτισµό Ν. Σερρών» µε Α/Α 056, 

Α.Π. 0686/17.9.2012  µε υποψήφιο επενδυτή το 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

"ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α" µε προϋπολογισµό πρότασης  

175.349,51 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Κ. Μητρούση  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 167.845,00 €  

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

82,000 µονάδες 

4. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 

Εξοπλισµού για την τέλεση αγώνων 

χιονοδροµίας και την λειτουργία του 

χιονοδροµικού κέντρου Λαϊλιά Σερρών» µε Α/Α 

039, Α.Π. 0663/14.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή 

τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΡΡΩΝ µε 

προϋπολογισµό πρότασης  299.490,28 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ορεινής – 

(περιοχή Λαϊλιά).  

 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 284.640,00 €  

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

80,000 µονάδες 

5. «Πάρκο Περιβλλοντικών Επιµορφωτικών & 

εναλλακτικών ∆ραστηριοτήτων Λαϊλιά 

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Ορεινής – 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 267.772,00 €  



Σερρών» µε Α/Α 055, Α.Π. 0685/17.9.2012  µε 

υποψήφιο επενδυτή το ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΑΙΛΙΑ Α.Ε. µε προϋπολογισµό πρότασης  

294.304,30 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή Λαϊλιά.  

 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

77,500  µονάδες 

6. «Πάρκο αναπαράστασης οικισµού 

χιονοχωρίου υπό κλίµακα» µε Α/Α 035, Α.Π. 

0656/13.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή τον ΟΜΙΛΟ 

ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ µε προϋπολογισµό πρότασης  

121.647,37€  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Οινούσας – 

οικισµό Χιονοσωρίου.  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 114.632,80 €  

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

72,500 µονάδες 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L321-
2: «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης» 

1. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 

Εξοπλισµού του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου 

Σουλίου» µε Α/Α 049, Α.Π. 0678/17.9.2012  µε 

υποψήφιο επενδυτή τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 92,500 µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 29.715,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

2. «Ενίσχυση του Εξοπλισµού και της δράσης 

του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού 

Κωπηλατικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης» 

µε Α/Α 043, Α.Π. 0671/17.9.2012 , µε υποψήφιο 

επενδυτή  το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ "ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ" 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 82,500 µονάδες 
Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 155.470,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

3. «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών µε Αυτισµό Ν. Σερρών» µε Α/Α 056, 

Α.Π. 0686/17.9.2012  µε υποψήφιο επενδυτή το 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

"ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α". 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 82,000 µονάδες 
Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 167.845,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 

4. «Βελτίωση Υποδοµών και Προµήθεια 

Εξοπλισµού για την τέλεση αγώνων 

χιονοδροµίας και την λειτουργία του 

χιονοδροµικού κέντρου Λαϊλιά Σερρών» µε Α/Α 

039, Α.Π. 0663/14.9.2012 , µε υποψήφιο επενδυτή 

τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΡΡΩΝ. 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 80,000   
µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 284.640,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

5. «Πάρκο Περιβλλοντικών Επιµορφωτικών & 

εναλλακτικών ∆ραστηριοτήτων Λαϊλιά 

Σερρών» µε Α/Α 055, Α.Π. 0685/17.9.2012  µε 

υποψήφιο επενδυτή το ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΑΙΛΙΑ Α.Ε. 

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 77,500  µονάδες 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης 267.772,00 €  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

 



Ως προς την δράση L322-3: «Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

Κατακύρωσαν οµόφωνα τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως 

αυτά καταγράφηκαν στο σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα 

αντίστοιχα δελτία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα 

κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L322-3 :  
«Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

 

Καµία  

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L322-3:  
«Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

 

1. «Αποκατάσταση Εξωτερικών όψεων 

παραδοσιακής κατοικίας στο ∆.∆. Άγίου 

Πνεύµατος» µε Α/Α 038, Α.Π. 0661/14.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή την Αρναούτογλου ∆ηµήτριο και  

προϋπολογισµό πρότασης  22.708,56 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Αγίου Πνεύµατος.  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης 22.600,00 €   

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

80,000  µονάδες 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L322-
3: «Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

 

1. «Αποκατάσταση Εξωτερικών όψεων 

παραδοσιακής κατοικίας στο ∆.∆. Άγίου 

Πνεύµατος» µε Α/Α 038, Α.Π. 0661/14.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή την Αρναούτογλου ∆ηµήτριο.  

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 80,000 µονάδες 

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  22.600,00 €  

µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  



Ως προς την δράση L323-4: «Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη 

µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη 

λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά» Κατακύρωσαν οµόφωνα 

τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της δράσης όπως αυτά καταγράφηκαν στο 

σχετικό  Πρακτικό Αξιολόγησης της ∆ράσης και τα αντίστοιχα δελτία 

αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αποφάσισαν οµόφωνα τα κάτωθι: 

 

Α. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L323-4 :  
«Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / 
πολιτιστική κληρονοµιά» 

1. «Ίδρυση Μουσείου Λαογραφίας Τ.Κ. Νέας Τυρολόης» µε Α/Α 080, Α.Π. 

0710/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό 

πρότασης 64.919,01 €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης 

το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Τυρολόης. 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5, 

2.6, 2.15, 

2. «∆ιαµόρφωση Λαογραφικού Μουσείου Τ.Κ. Σκοτούσας» µε Α/Α 089, Α.Π. 

0719/17.9.2012, µε υποψήφιο επενδυτή το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, προϋπολογισµό 

πρότασης 40.646,77€  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και περιοχή παρέµβασης το 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σκοτούσας. 

Λόγω  υπαγωγής της  στα 

κριτήρια αποκλεισµού 2.5, 

2.15 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L323-4:  
«Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / 
πολιτιστική κληρονοµιά» 

1. «Αποκατάσταση Παραδοσιακών 

Καταλύµατος - Χάνι Ιεράς Μονής Τιµίου 

Προδρόµου» µε Α/Α 041, Α.Π. 0667/17.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή την Ιερά Μονή Τιµίου 

Προδρόµου Σερρών και  προϋπολογισµό πρότασης  

299.956,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

Περιοχή παρέµβασης Τοπικό 

∆ιαµέρισµα Ελαιώνα.  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

αξιολόγησης  299.956,00 €  

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

Συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία Αξιολόγησης  

78,000  µονάδες 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ L323-
4: «Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / 
πολιτιστική κληρονοµιά» 

1. «Αποκατάσταση Παραδοσιακών 

Καταλύµατος - Χάνι Ιεράς Μονής Τιµίου 

Προδρόµου» µε Α/Α 041, Α.Π. 0667/17.9.2012, µε 

υποψήφιο επενδυτή την Ιερά Μονή Τιµίου 

Προδρόµου Σερρών και  προϋπολογισµό πρότασης  

368.945,88 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ .  

Με συνολική επιτευχθείσα 

βαθµολογία 78,000 µονάδες 

.  

 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

ένταξης  299.956,00 €  

συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  

 

 



Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Αξιολόγησης και της κατακύρωσης των 

αποτελεσµάτων όπως αυτά παρουσιάστηκαν ανωτέρω τα µέλη της ΕΠ∆L επισήµαναν 

ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των ανωτέρω προτεινοµένων 

επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατ’ αρχήν ο δειγµατοληπτικός 

διοικητικός έλεγχος όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 της 

ΚΥΑ 401/2010. Να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παράγραφο 7& 8 του προαναφερόµενου άρθρου της ΚΥΑ 401/2010 και κατόπιν 

της εκδίκασης των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν η Ε∆ΠL θα πρέπει να 

συνεδριάσει εκ νέου  προκειµένου να καθορίσει επακριβώς την τροποποίηση του 

Τοπικού Προγράµµατος που απαιτείται προκειµένου να καταστεί δυνατή η ένταξη 

των προαναφερόµενων έργων.  Συνεπώς η παρούσα απόφαση τελεί υπό δύο 

προϋποθέσεις α) διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου και β) έγκριση από την ΕΥΕ 

ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα της  Τροποποίησης του Προγράµµατος όπως αυτή θα 

καθοριστεί σε επόµενη συνεδρίαση  

Επίσης ανέθεσαν στην κα Τριανταφύλου την αποστολή της απόφασης στην 

∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος.  

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 80/2012 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.&  Ε∆Π L   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.∆.Π. LEADER 

Μωυσιάδης Ιωάννης  1. Μέγκλας Χρήστος 

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών   2. Ζάββος Κωνσταντίνος 

  3. Κρέτσης Θεοδόσης 

  4. Νεδέλκου Βασιλική 

  5. Στεργίου Νικόλαος 

 
Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου   

βιβλίου της ΕΠ∆L 

O Πρόεδρος 

 

Μωυσιάδης Ιωάννης                   

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών 

 



 


