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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ : «Έγκριση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων (ΕΕΕ), επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών 

Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 - «Ενίσχυση 

της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και 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 69 

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. 
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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. 931/08.06.2017 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2084/Β’/16.06.2017), «Ρυθμίσεις θεμάτων που 

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

ενίσχυσης του Μέτρου 3.4.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 

2014-2020». 

9. Την υπ’ αριθμ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/01.08.2017) Απόφαση Υπουργού 

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

υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 - «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1612/05.07.2019 «2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

για την Ένταξη Πράξεων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 - «Ενίσχυση της εμπορίας και της 

μεταποίησης», 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 

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 
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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. 1628/29.07.2020 Απόφαση για την «Έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής 

αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Μέτρο : 3.4.4 

«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 

5 - «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 

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

του μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 5 - «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και 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 

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 16.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) Πράξεων του 

Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 5 - «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

21. Την υπ’ αριθμ. 1963/18.09.2020 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 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 5 - «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την έγκριση του Πρακτικού με ημερομηνία 16.09.2020 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 
ΑΘ1Μ2-
0050444 

Α. ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ 
ΑΒΕΕ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για την 

προμήθεια και εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης (αεροψυκτήρες και 

συμπυκνωτές) και του συνόλου του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για τις λοιπές 

προμήθειες/εργασίες που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα ένσταση, δεδομένου ότι επιβεβαιώνονται οι 

αρχικοί λόγοι προσαρμογής στο εύλογο του κόστους. 

2 
ΑΘ1Μ2-
0051884 

ΝΕΡΑΙΔΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΟΥΙΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορρίπτεται 

Σε συνέχεια της εξέτασης της ένστασης του φορέα και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων 

υποστηρικτικών στοιχείων των αιτιάσεών του, αλλά και το «Ιστορικό» της αίτησης χρηματοδότησης, 

διαπιστώνεται εκ νέου ότι: 

 - Οι λόγοι απόρριψης της πρότασης, από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ κατά το χρόνο που αυτοί διατυπώθηκαν και 

ίσχυσαν, ήταν πραγματικοί, ισχυροί και εδραζόμενοι στο εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και στο 

περιεχόμενο του υποβαλλόμενου, υποστηρικτικού της αίτησης χρηματοδότησης, φακέλου. 

- Η δε, καταγραφόμενη από την Υπηρεσία και διαπιστούμενη εκ νέου (από την Επιτροπή), μη υποβολή 

«έγκρισης/άδειας δόμησης ή του σχετικού αιτήματος για την έκδοσή της» (όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 12 της οικείας Πρόσκλησης), συνιστά έλλειψη  τυπικής πληρότητας της πρότασης (Στάδιο Α, 

Άρθρου 13 της Πρόσκλησης), που δεν δύναται θεσμικά να θεραπευτεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Συνεπώς και με βάση τα ανωτέρω η εξετασθείσα ένσταση απορρίπτεται συνολικά. 

3 
ΑΘ1Μ2-
0055290 

ΛΟΣΙΤΟ 
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 

ΜΟΝ.ΕΠΕ 
Απορρίπτεται 

Σε συνέχεια της εξέτασης της ένστασης του Φορέα και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

υποβαλλόμενων υποστηρικτικών στοιχείων των αιτιάσεών του, διαπιστώνεται εκ νέου ότι η καταγραφόμενη 

από την Υπηρεσία μη υποβολή «έγκρισης/γνωστοποίησης εγκατάστασης ή του σχετικού αιτήματος για 

την έκδοσή της» (όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 12 της οικείας Πρόσκλησης), συνιστά έλλειψη τυπικής 

πληρότητας της πρότασης (Στάδιο Α, Άρθρου 13 της Πρόσκλησης), που δεν δύναται θεσμικά να 

θεραπευτεί σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Βάσει των ανωτέρω, η εξετασθείσα Ένσταση απορρίπτεται. 
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4 
ΑΘ1Μ2-
0055892 

ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚ. ΒΑΙΟΣ 

Απορρίπτεται 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση απορρίπτεται διότι επιβεβαιώνεται: 

- η χρονική επικάλυψη του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου με το ήδη εγκεκριμένο -στο πλαίσιο της 1ης 

Πρόσκλησης του Μέτρου με κωδικό MIS 5034848- επενδυτικού σχεδίου του φορέα για την ίδια μονάδα, 

- το γεγονός ότι τα δύο ανωτέρω επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στην ίδια κατηγορία ενεργειών του 

Άρθρου 3 (επέκταση εγκατάστασης) της σχετικής Πρόσκλησης, 

με συνέπεια τη μη συμμόρφωση της επένδυσης με τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων του 

Άρθρου 7 της σχετικής Πρόσκλησης. 

5 
ΑΘ1Μ2-
0057625 

ΜΥΤΙΛΟΣ ΙΚΕ Απορρίπτεται 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση απορρίπτεται, δεδομένου ότι επιβεβαιώνεται: 

- η χρονική επικάλυψη του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου με το ήδη εγκεκριμένο -στο πλαίσιο της 1ης 

Πρόσκλησης του Μέτρου με κωδικό MIS 5034856- επενδυτικού σχεδίου του φορέα για την ίδια μονάδα, 

- το γεγονός ότι τα δύο ανωτέρω επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στην ίδια κατηγορία ενεργειών του 

Άρθρου 3 (εκσυγχρονισμός εγκατάστασης) της σχετικής Πρόσκλησης,  

- το γεγονός ότι τα δύο επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν επικαλυπτόμενες παρεμβάσεις σε κοινούς 

χώρους της εγκατάστασης, 

με συνέπεια τόσο τη μη συμμόρφωση της επένδυσης με τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων 

του Άρθρου 7 της σχετικής Πρόσκλησης, όσο και τη μη κάλυψη εκ μέρους του Δικαιούχου των 

υποχρεώσεών του όπως προσδιορίζονται στο Υπόδειγμα 6Α της σχετικής Πρόσκλησης. 

6 
ΑΘ1Μ2-
0058598 

PLAGTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αποδεκτή 
Γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση διότι από την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων και των 

αιτιάσεων του φορέα κρίνεται ότι καλύπτεται το κριτήριο Α.1.2 της υποβληθείσας αίτησης. 

7 
ΑΘ1Μ2-
0058789 

SEA WORLD 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά την επιλεξιμότητα της δαπάνης για την προμήθεια και 

εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσωπικού (μπαρ επίδειξης, ψυγείο 

συντήρησης και χοάνη απαγωγής) και της δαπάνης επέκτασης του δικτύου μέσης τάσης. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για τις λοιπές 
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ΝΩΠΩΝ & 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

προμήθειες/εργασίες που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα ένσταση, δεδομένου ότι επιβεβαιώνονται οι 

αρχικοί λόγοι προσαρμογής στο εύλογο του κόστους. 

8 
ΑΘ1Μ2-
0059426 

ΙΒΙΣΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση: 

Α) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για την 

εκτέλεση μέρους των έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (ασφαλτική στρώση), την προμήθεια και 

εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης (αεροψυκτήρες, συμπυκνωτές και ηλεκτρική 

εγκατάσταση) και του συνόλου του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Β) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για τις λοιπές 

προμήθειες/εργασίες που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα ένσταση, δεδομένου ότι επιβεβαιώνονται οι 

αρχικοί λόγοι προσαρμογής στο εύλογο του κόστους. 

9 
ΑΘ1Μ2-
0059882 

SILO MOL I.K.E. Απορρίπτεται 
Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 2.i του Άρθρου 21 της 

σχετικής Πρόσκλησης. 

10 
ΑΘ1Μ2-
0060253 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και 

των αιτιάσεων του φορέα επιβεβαιώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης δεν έχει προσκομίσει τις 

απαιτούμενες άδειες της εγκατάστασης όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 12 της σχετικής Πρόσκλησης. 

11 
ΑΘ1Μ2-
0061213 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΑΞΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ" 

Απορρίπτεται 

Η υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται διότι σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και 

των αιτιάσεων του φορέα επιβεβαιώνεται ότι η προτεινόμενη επένδυση δεν εμπίπτει στις υπαγόμενες 

Πράξεις του Άρθρου 3 της σχετικής Πρόσκλησης. 

12 
ΑΘ1Μ2-
0061266 

ΑΦΟΙ Ι. & Σ. 
ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση: 

A) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης της 

κατηγορίας «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων». 

Β) Γίνεται αποδεκτή εν μέρει, ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης 

για τις προμήθειες/εργασίες που εξυπηρετούν οριζόντια το σύνολο της εγκατάστασης (έργα 

περιβάλλοντος χώρου, κτηριακές εγκαταστάσεις, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, λοιποί 
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εξοπλισμοί, τεχνικά έξοδα, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 96%, όπως 

προκύπτει από τα προσκομισθέντα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία αφορούν στην κατανάλωση της 

εγκατεστημένης ισχύος και στη χρήση των υφιστάμενων χώρων, της βιομηχανικής εγκατάστασης.       

Γ) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την επιλεξιμότητα της δαπάνης για την προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ραφιών, δεδομένου ότι επιβεβαιώνεται η έναρξη εκτέλεσης του οικονομικού 

αντικειμένου (προκαταβολή) εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας  της σχετικής Πρόσκλησης. 

Δ) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης για την 

προμήθεια και εγκατάσταση πορτών κατάψυξης, δεδομένου ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικοί λόγοι 

προσαρμογής στο εύλογο του κόστους. 

13 
ΑΘ1Μ2-
0061549 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Μερικώς 

αποδεκτή 

Σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα, η υποβληθείσα 

ένσταση: 

Α) Απορρίπτεται ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση της αρχικά αιτηθείσας δαπάνης τόσο για την 

προμήθεια και εγκατάσταση ψευδοροφής στον ισόγειο χώρο παραγωγής όσο και για την προμήθεια 

ανοξείδωτης γούρνας, δεδομένου ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικοί λόγοι προσαρμογής στο εύλογο του 

κόστους. 

Β) Γίνεται αποδεκτή ως προς το σκέλος που αφορά την επιλεξιμότητα της δαπάνης για την κατασκευή 

θαλάμου συντήρησης και την προμήθεια της αιτούμενης παγομηχανής. 
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