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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                          Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ                       Αθήνα,  24 . 07 . 2020 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 1649 
                      11527 Αθήνα  
Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης 
Τηλ.    : 213 150 11 83 
Fax      : 210 777 40 80 
Ε-mail : isakellariou@mou.gr 
 
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων (ΕΕΕ), επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών 

Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, 

ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», 

της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 
            Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το 

ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ 

και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 

1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34. 
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3. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως τροποποιείται και 

ισχύει. 

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

5. Το Ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 66 & 69 αυτού. 

6. Το Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και Τροφίμων». 

7. Την υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 

341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. 933/08.06.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2084/Β/2017) «Ρυθμίσεις θεμάτων που 

αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά 

ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.22–« Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση 

των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/28.07.2017) Απόφαση Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την 

υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση 

των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1615/05.07.2019 «2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

για την Ένταξη Πράξεων στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων 

και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 - 

«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την υπ' αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
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υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 

σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014)». 

12. Την υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 

1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

Πράξεων”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

13. Την υπ’ αριθμ. 63532/210150/23.08.2019 (ΦΕΚ 644/29.08.2019) Απόφαση 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία 

διορίζεται ο κ. Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών 

Θέσεων. 

14. Το υπ’ αριθμ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, «ορισμός των 

απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 & 

παράρτημα I του Καν(ΕΕ)508/2014». 

15. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β/21.09.2017) Υπουργική Απόφαση 

«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιείται και 

ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθμ. 1523/07.07.2020 Απόφαση για την «Έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής 

αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.1.22 

«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», 

της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής 

ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. 

18. Τις υποβληθείσες ενστάσεις στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, μέσω ΠΣΚΕ, των εν δυνάμει δικαιούχων 

του μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020. 

19. Την υπ’ αριθμ. 3273/23.08.2018 Απόφαση για την «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων (ΕΕΕ), επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των 
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Μέτρων : 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 & 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» 

20. Το από 23.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) Πράξεων του 

Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020. 

21. Την υπ’ αριθμ. 1648/23.07.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, σχετικά με τα 

αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ), για 

το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την έγκριση του Πρακτικού με ημερομηνία 23.07.2020 της Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων (ΕΕΕ) και τον επισυναπτόμενο σε αυτό πίνακα της Επιτροπής που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτού 

 

2. Την αποστολή των αναλυτικών στοιχείων και σχολίων της Επιτροπής ανά ένσταση, στους 

ενιστάμενους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. 

 

   
Ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής  

& Δ.Κ.Π.  
    

    

   
Μπαγινέτας 

Κωνσταντίνος 
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Α/Α 
Κωδικός 
Έργου 

Φορέας 
Αποτέλεσμα 

ένστασης 
Παρατηρήσεις 

1. 
ΑΘ2Α2-

0054345 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αποδεκτή 

Γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση, διότι από 

την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται 

ότι καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.2 (Δικαιούχος που 

εμπίπτει στην πρόσκληση), Α.1.4 (Τυπική πληρότητα) 

και Β.5.1 (Φερεγγυότητα του φορέα) της 

υποβληθείσας αίτησης  

2. 
ΑΘ2Α2-

0054434 

ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΣΛΟΓΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής του κόστους προμήθειας 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, στο πλαίσιο τήρησης των 

αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

3. 
ΑΘ2Α2-

0054676 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Η υποβληθείσα ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά 

την κάλυψη των κριτηρίων Α.1.2 (Δικαιούχος που 

εμπίπτει στην πρόσκληση), Α.1.4 (Τυπική πληρότητα) 

και Β.5.1 (Φερεγγυότητα του φορέα) της 

υποβληθείσας αίτησης, σύμφωνα με την εξέταση των 

προσκομισθέντων στοιχείων. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την 

προσαρμογή του κόστους προμήθειας 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, διότι από την εξέταση 

των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής της δαπάνης στο πλαίσιο τήρησης των 

αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

4. 
ΑΘ2Α2-

0054679 

ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι περικοπής 

της δαπάνης απόκτησης του αιτούμενου μεταφορικού 

μέσου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία 

των φορτηγών αυτοκινήτων κλειστού τύπου van όπως 

σαφώς ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. 

5. 
ΑΘ2Α2-

0055760 

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αποδεκτή 

Γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση, διότι από 

την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται 

ότι καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.2 (Δικαιούχος που 

εμπίπτει στην πρόσκληση), Α.1.4 (Τυπική πληρότητα) 

και Β.5.1 (Φερεγγυότητα του φορέα) της 

υποβληθείσας αίτησης  
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6. 
ΑΘ2Α2-

0055811 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

ΗΛΙΑΣ 
Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής του κόστους προμήθειας του 

προτεινόμενου λογισμικού, στο πλαίσιο τήρησης των 

αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

7. 
ΑΘ2Α2-

0056270 

ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να μην καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.4 

(Τυπική πληρότητα) και Α.1.10 (Παραδεκτό της 

αίτησης) της υποβληθείσας αίτησης 

8. 
ΑΘ2Α2-

0057589 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΑΡΙΖΑΣ 
Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να μην καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.2 

(Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση), Α.1.4 

(Τυπική πληρότητα) και Β.5.1 (Φερεγγυότητα του 

φορέα) της υποβληθείσας αίτησης, δεδομένου ότι δεν 

προσκομίσθηκε ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

αναφορικά με την κάλυψη των απαιτητών εισφορών 

του φορέα της επένδυσης ως επιτηδευματία. 

9. 
ΑΘ2Α2-

0058189 

ΚΑΦΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής του κόστους προμήθειας του ψυκτικού 

θαλάμου του μεταφορικού μέσου, στο πλαίσιο 

τήρησης των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης (οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

10. 
ΑΘ2Α2-

0059573 

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 

ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Η υποβληθείσα ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά 

την προσαρμογή της δαπάνης για τους χώρους και 

τον εξοπλισμό ψύξης και κατάψυξης του αλιευτικού 

σκάφους, σύμφωνα με την εξέταση των 

προσκομισθέντων στοιχείων. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την 

προσαρμογή της δαπάνης για την προμήθεια 

εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού και 

μεταφορικού μέσου, διότι από την εξέταση των 

προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής της δαπάνης στο πλαίσιο τήρησης των 

αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 
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αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

11. 
ΑΘ2Α2-

0060030 

ΝΤΑΛΑΒΕΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ & 

ΝΤΑΛΑΒΕΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αποδεκτή 

Γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση, διότι από 

την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται 

ότι καλύπτεται το κριτήριο Α.1.2 (Δικαιούχος που 

εμπίπτει στην πρόσκληση) της υποβληθείσας αίτησης 

12. 
ΑΘ2Α2-

0060218 

ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αποδεκτή 

Γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση, διότι από 

την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται 

ότι καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.2 (Δικαιούχος που 

εμπίπτει στην πρόσκληση), Α.1.4 (Τυπική πληρότητα) 

και Β.5.1 (Φερεγγυότητα του φορέα) της 

υποβληθείσας αίτησης  

13. 
ΑΘ2Α2-

0060384 

ΣΑΚΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ 

Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι: 

A) περικοπής της δαπάνης για τις χερσαίες 

εγκαταστάσεις (δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται 

επί του σκάφους),  

B) προσαρμογής της δαπάνης για την αμοιβή 

συμβούλου στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

14. 
ΑΘ2Α2-

0060412 
ΣΑΡΙΚΑ ΑΦΟΙ Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι από την 

εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων κρίνεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής του κόστους προμήθειας του 

προτεινόμενου λογισμικού, στο πλαίσιο τήρησης των 

αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα) μέσω του ελέγχου του εύλογου 

του κόστους. 

15. 
ΑΘ2Α2-

0060592 

ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΔΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ (75%) - 

ΖΑΝΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

(25%) 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Η υποβληθείσα ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά 

την περικοπή της δαπάνης για την προμήθεια και 

εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, 

καθώς και της βιομηχανικής ζυγαριάς. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την 

περικοπή της δαπάνης για την προμήθεια εκτυπωτή 

Zebra και εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης. 

16. 
ΑΘ2Α2-

0060656 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚ

ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚ

ΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα 

με την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων 

εξακολουθούν να μην καλύπτονται τα κριτήρια Α.1.4 

(Τυπική πληρότητα) και Α.1.9 (Μη επικάλυψη των 
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ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗ

ΣΙΑ 

χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων) της υποβληθείσας 

αίτησης 

17. 
ΑΘ2Α2-

0060426 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ  Δεν εξετάστηκε 

Αδυναμία αξιολόγησης ένστασης δεδομένου ότι δεν 

υπήρχε οριστικοποιημένο σχετικό αίτημα στο ΠΣΚΕ 

18. 
ΑΘ2Α2-

0055759 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΕ 
Δεν εξετάστηκε 

Αδυναμία αξιολόγησης ένστασης δεδομένου ότι δεν 

υπήρχε οριστικοποιημένο σχετικό αίτημα στο ΠΣΚΕ 

19. 
ΑΘ2Α2-

0059143 

ΣΙΦΝΟΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν εξετάστηκε 
Αδυναμία αξιολόγησης ένστασης δεδομένου ότι δεν 

υπήρχε οριστικοποιημένο σχετικό αίτημα στο ΠΣΚΕ 

20. 
ΑΘ2Α2-

0055763 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ 
Δεν εξετάστηκε 

Αδυναμία αξιολόγησης ένστασης δεδομένου ότι δεν 

υπήρχε οριστικοποιημένο σχετικό αίτημα στο ΠΣΚΕ 
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