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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  - 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 
ΟΤΑ 
Ταχ. ∆/νση : Πλούτωνος 27 

Ταχ. Κώδικας : 546 55 

Πληροφορίες: Κατερίνα Τζικοπούλου  

Τηλέφωνο : 2310801070 

Fax : 2301403593 

Email : aneth@aneth.gr 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Ηµεροµηνία 12/02/2015 
Α.Π.: 67-AL 
 
Προς: Χριστόφορο Αγγουρά      

          Ανδριανουπόλεως 48 
          570 09 Καλοχώρι 

 
ΘΕΜΑ: Απόρριψη Αίτησης Χρηµατοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης 

«ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΚΑΙ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας στον Άξονα 4 

«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013».  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., 

3. Την υπ. αριθµ. 195/28-02-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 339/τΒ/14-03-

2011) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13-10-2008 

υπουργικής απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013» όπως ισχύει κάθε φορά, 

4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 36, παρ. 2(Α) στο άρθρο 3, παρ.2 και το άρθρο  

2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 για  το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως 

ισχύει, 

5. Την ΚΥΑ 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-2008) Σύστασης/ 

Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», 

6. Την µε αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία 

εκχωρούνται στις ΟΤ∆ Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, 
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7. Την από 17-02-2011 υπογραφείσα Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου 

Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της ΟΤ∆ Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία  Ο.Τ.Α» µε τον 

διακριτό τίτλο «ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.»,   

8. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«ΑΛΙΕΙΑΣ», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των 

επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού  Προγράµµατος, όπως 

αυτά ισχύουν, 

9. Την µε αρ.πρωτ. 167-AL/20-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΦΒ-7ΘΩ) πρόσκληση της ΟΤ∆ 

Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 

Περιοχών», 

10. Την µε Α.Π. 57-AL/14-3-2014 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης και τα 

συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, που 

υποβλήθηκαν  στην ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. για την ένταξη τους στο Ε.Π. 

«ΑΛΙΕΙΑΣ» 2007 - 2013,  

11. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, όπως αυτά καταγράφονται στα έγγραφα 

τεκµηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 

εξέτασης πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και 

στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων και αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑΑ, 

12. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε., επί 

των αποτελεσµάτων αξιολόγησης, 

13. Το µε αρ. 13/28-5-2014 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Τοπικού 

Προγράµµατος της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. περί έγκρισης των 

αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων κατά 

φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, 

14. Την υπ. αριθµ. 221-AL/30-9-2014 αίτηση ένστασης απόρριψης επενδυτικού 

σχεδίου 

15. Την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε., επί της 

ένστασης   

16. Το µε αρ. 1/28-1-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Τοπικού 

Προγράµµατος της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. περί έγκρισης της γνωµοδότησης 

της επιτροπής ενστάσεων και οριστικοποίησης του τελικού πίνακα κατάταξης 

των υποβληθεισών προτάσεων, όπως αυτός διαµορφώθηκε µετά την εξέταση 

των ενστάσεων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την απόρριψη της αίτησης χρηµατοδότησης της πράξης «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ-
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
µε κωδικό ΟΠΣΑΑ «949283» και δηµόσια δαπάνη 11.272,64 ευρώ, η οποία 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 167-AL/20-12-2013 Πρόσκλησης του 
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Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» για τους 

κάτωθι λόγους: 

1. Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των 

στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και ειδικότερα: 

•   Κριτήριο 1.3 Ο Υποψήφιος επενδυτής πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4.2   

του Οδηγού Εφαρµογής. 

Στο Φάκελο Υποψηφιότητας προσκοµίσθηκε ιδιωτικό συµφωνητικό 

επαγγελµατικής µίσθωσης µε διάρκεια µικρότερη των 5 ετών από την 

ηµεροµηνία υποβολής.  

•   Κριτήριο 2.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις 

των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στον οδηγό 

εφαρµογής/ ενηµερωτικό υλικό.  

Στο Φάκελο Υποψηφιότητας προσκοµίσθηκε ιδιωτικό συµφωνητικό 

επαγγελµατικής µίσθωσης µε διάρκεια µικρότερη των 5 ετών από την 

ηµεροµηνία υποβολής.  

Στην ένσταση ο υποψήφιος επενδυτής επικαλείται το Ν.2741/1999 (άρθρο 7, 

παράγραφος 6) που τροποποιεί το άρθρο 5, παράγραφο 1 του Π∆ 34/1995 

περί εµπορικών µισθώσεων και ορίζει ότι «η µίσθωση ισχύει για 12 έτη, 

ακόµα και εάν έχει συµφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο».  

Η Επιτροπή αφού εξέτασε το θεσµικό πλαίσιο διαπίστωσε ότι: Ιδιωτικά 

συµφωνητικά επαγγελµατικής µίσθωσης που έχουν συναφθεί προ της 1-3-

2014 ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.∆ 34/1995, για δώδεκα (12) 

έτη, ακόµη και εάν η συµβατική διάρκειά τους ορίστηκε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη για µικρότερο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο µετά τη λήξη 

του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης ο εκµισθωτής δύναται, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 παρ. 1 του Π.∆ 34/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το νόµο 

4242/2014 (ΦΕΚ Α 50/28-2-2014), να καταγγείλει τη µίσθωση για ιδιόχρηση 

και να ζητήσει την απόδοση του µισθίου µε την καταβολή της 

προβλεπόµενης,  σύµφωνα µε το άρθρο 29  του ως άνω νοµοθετήµατος,  

αποζηµίωσης.  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ως απαραίτητη προϋπόθεση, την ελάχιστη 

διάρκεια επαγγελµατικής µίσθωσης των 5 ετών από την ηµεροµηνία 

υποβολής. 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. 

    
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ      

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ 

3. ΥΠΟΙΟ 
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