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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  - 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ 

Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 

Ταχ. Κώδικας : 546 55 

Πληροφορίες: Κατερίνα 

Τζικοπούλου  

Τηλέφωνο : 2310801070 

Fax : 2301403593 

Email : aneth@aneth.gr 

  

 

 

Ημερομηνία 17/09/2013 

Α.Π.: 133-AL 

 

Προς: AUTOGLASSFIT AE 

           ΙΩΝΙΑΣ  

          (ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)        

          Αγροτ. 353 

          570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

           ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOGLASSFIT A.E.  ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας στον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013».  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως 
ισχύει, 

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

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

6. Την με αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία 
εκχωρούνται στις ΟΤΔ Αλιείας αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 

7. Την από 17-02-2011 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 

Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της ΟΤΔ Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

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

διακριτό τίτλο «ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.»,   
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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. 61-AL/19-6-2012 (ΑΔΑ: B41ΩΦ-8Λ8) πρόσκληση της ΟΤΔ 

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. 118-AL/29-10-2012 αίτηση χρηματοδότησης πράξης και τα 

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

υποβλήθηκαν  στην ΟΤΔ 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 θετικής αξιολόγησης της  πρότασης  και ειδικότερα στο Φύλλο 

εξέτασης πληρότητας των στοιχείων της  πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης 

και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑΑ, 

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

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, 

13. Το με αρ. 9/5-6-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού 

Προγράμματος της ΟΤΔ 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. 10/5-8-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού 

Προγράμματος της ΟΤΔ 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 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOGLASSFIT A.E.  ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ «181252» και δημόσια δαπάνη 

97.420.08 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 61-AL/19-6-

2012 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: 

 Κριτήριο 1.2 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 

στην ΚΥΑ 1911/29-10-2010, όπως ισχύει κάθε φορά. H μορφή δεν είναι 

σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 1911/29-10-2010, όπως ισχύει 

κάθε φορά, εφόσον η  επιχείρηση δεν είναι πολύ μικρή επιχείρηση, 

σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης 

Μάιου 2003.  
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 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 δεν είναι 

σύμφωνο με τη περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 

προκηρυσσόμενης κατηγορίας ενέργειας και η μελέτη βιωσιμότητας δεν 

είναι βασισμένη σε στο κέρδος της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τρίτους. 

 Κριτήριο 2.8 Το επενδυτικό σχέδιο είναι σύμφωνο με την περιγραφή, τους 

όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης κατηγορίας ενέργειας. Το 

παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας 

(επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυση αφορά αμιγώς παροχή 

υπηρεσιών προς τρίτους), η οποία δεν είναι επιλέξιμη κατηγορίας πράξης. 

Συγκεκριμένα, ως υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας νοείται η παραλαβή, 

μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές 

μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων (α’ ύλες, ενδιάμεσα – τελικά προϊόντα), 

καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας με την 

αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων 

αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.  

 Κριτήριο 2.5 Από τη μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης, προκύπτει 

κερδοφορία τουλάχιστον στο τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της. Η 

βιωσιμότητα της επένδυσης δεν εστιάζεται στο κέρδος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας προς τρίτους, αλλά βασίζεται στην εμπορία γυαλιού ασφαλείας. 

 Κριτήριο 5.1 Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στις προκηρυσσόμενες 

πράξεις της παρούσας προκήρυξης. Το επενδυτικό σχέδιο δεν εντάσσεται 

στις προκηρυσσόμενες πράξεις της παρούσας προκήρυξης, όπως 

εξειδικεύεται στο κριτήριο 2.8. 

 Κριτήριο 5.2 Η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες 

επιλεξιμότητας που τίθενται (Καν. (ΕΚ) 1198/2006, Καν. (ΕΚ) 498/2007, 

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις), 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας  2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά). Η 

προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, δεν είναι πολύ μικρή επιχείρηση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος, πολύ μικρή επιχείρηση νοείται 

η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερο από 10 εργαζομένους και σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του Παραρτήματος στον αριθμό των απασχολούμενων 

περιλαμβάνονται: 

 Οι μισθωτοί 

 Τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης 

προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο 

 Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
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 Οι εταίροι που ακούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και 

προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

 

 

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

    

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ      

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 

1. ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ 

3. ΥΠΟΙΟ 
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