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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ηµεροµηνία 12/02/2015
Α.Π.: 68-AL
Προς: Αργύρη Βουδούρη
Ελ. Βενιζέλου 63
573 00 Χαλάστρα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη
Αίτησης
Χρηµατοδότησης/Μη
Ένταξη
της
Πράξης
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» 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/14-032011) «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»,
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6. Την µε αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία
εκχωρούνται στις ΟΤ∆ Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης,
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. 77-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. 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 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» µε κωδικό
ΟΠΣΑΑ «949284» και δηµόσια δαπάνη 84.392,40 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο
πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 167-AL/20-12-2013 Πρόσκλησης του 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:
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Κατά τη κατάθεση της αίτησης δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες υποβολής, όπως ρητά
αναφέρονται στη υπ. αριθµ. 167-AL/20-12-2013 πρόσκληση του προγράµµατος
σύµφωνα µε την οποία «ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση
των προτάσεων είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας τα
οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα εκ των οποίων είναι το
πρωτότυπο, το οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη) δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4
και σε µορφή ντοσιέ (κλασέρ)».
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις των απαιτούµενων δικαιολογητικών
και η πρόταση κρίνεται ως µη παραδεκτή: (συµφωνητικό επαγγελµατικής
µίσθωσης που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, προσκοµιζόµενες προσφορές
που δεν είναι ευδιάκριτες, µη επαρκή στοιχεία κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής,
απουσία των ακόλουθων δικαιολογητικών: υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής και για τους 2 εταίρους, άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό διάγραµµα
και διάγραµµα κάλυψης, τεχνικά σχέδια-σκαριφήµατα, κατόψεις (και µε διάταξη
εξοπλισµού), τοµές, όψεις, απόφαση αρµόδιου οργάνου για υποβολή πρόταση,
οικονοµικά στοιχεία).
Τα κριτήρια επιλογής, που σύµφωνα µε την αξιολόγηση, δεν πληρούνται είναι:
•

Κριτήριο 1.1 Για υφιστάµενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόµιµη
λειτουργία τους.

•

Κριτήριο 1.3 Ο Υποψήφιος επενδυτής πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4.2
του Οδηγού Εφαρµογής. Ο Υποψήφιος επενδυτής δεν πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 4.2 του Οδηγού Εφαρµογής, εφόσον
παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις των απαιτούµενων δικαιολογητικών και
η πρόταση κρίνεται ως µη παραδεκτή.

•

Κριτήριο 2.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στον οδηγό
εφαρµογής/ ενηµερωτικό υλικό. Το επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζει
σηµαντικές ελλείψεις στα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και στον οδηγό εφαρµογής/
ενηµερωτικό υλικό.

•

Κριτήριο 7.1 Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµοδίων για το
συντονισµό των πολιτικών οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών
οργάνων.

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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