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ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ, 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

Η Επιτροπή Ενστάσεων Έργων Αξ.4-ΕΠΑΛ (αποφάσεις σύστασης, Ε.Δ.Τ.Π. Αξ.4-ΕΠΑΛ με αριθμό 

2/08.09.2010, 16/19.11.2012 και 28/01.07.2014) συνεδρίασε σε τακτά χρονικά διαστήματα με θέματα την 

οριστικοποίηση της εισήγησης επί των ενστάσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την 

πρόσκληση και το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος. 

Τα μέλη της επιτροπής ήταν όλα παρόντα. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τους: Χριστόφορο 

Χατζηβασιλείου, Δικηγόρο, Νικόλαο Πλούκο, Πολιτικό Μηχανικό και Αναστασία Βογιατζόγλου, 

Οικονομολόγο.  Σύμφωνα με τις άνω σχετικές αποφάσεις της Ε.Δ.Τ.Π. Αξ.4-ΕΠΑΛ, αντικείμενο εργασίας της 

Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτιάσεων των ενιστάμενων υποψηφίων δικαιούχων των προτάσεων που 

έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της 2
ης 

Πρόσκλησης της ΚΠ 4112 Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού 

Προγράμματος Άξονα 4-ΕΠΑΛ «Λέσβος – Λήμνος – Αγ. Ευστράτιος» και η έκδοση πορίσματος και εισήγησης 

στην Ε.Δ.Τ.Π. Αξ.4-ΕΠΑΛ. 

 

Παρατίθεται το ενιαίο κείμενο των πρακτικών της επιτροπής ενστάσεων για τις 4 ενστάσεις επενδυτικών 

σχεδίων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. 

 

1. ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΤΚ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠ 4112 του Τοπικού Προγράμματος του 
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ της Ελλάδος, 2007-2013, από την ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝΕΛ Α.Ε. και κατά τη 
διαδικασία υποβολής των ενστάσεων υπεβλήθη για το το επενδυτικό σχέδιο με Α.Π. 1/17490, τίτλο 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, και Δικαιούχο: ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ένσταση και σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων της κατηγορίας 
πράξης 4112-3, ΚΥΑ-1911/29.10.2010, άρθρο 19, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά αποσπάσματα πρακτικών με 
απόφαση της ΕΔΠ-Αξ.4-ΕΠΑΛ, της ΕΤΑΛ Α.Ε., σε σχέση με την αξιολόγηση της ένστασης του επενδυτικού σας 
σχεδίου. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
3.1: Εξετάζεται το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την επιλεξιμότητα του προγράμματος.  
 
Η αξιολόγηση ενεργείται βάσει των στοιχείων του Φ.Υ., περιλαμβανομένων και των εγγράφων, αδειών κ.λ.π. 
που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές. Εν προκειμένω προσκομίζεται το με αριθμό πρωτ. 
ΑΠ 6603/14.11.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λέσβου για τη 48ωρη κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του 
Ν. 4067/2012 έγγραφη ενημέρωση έναρξης εκτέλεσης εργασιών στην επένδυση, το οποίο έγγραφο έχει 
εκδοθεί - προϋφίσταται του χρόνου υποβολής υποψηφιότητας (14-11-2014). Ο έλεγχος της επιτροπής 
εξαντλείται στη διαπίστωση της έκδοσης κάθε εγγράφου, το οποίο φέρει το τεκμήριο της νομιμότητας και 
πληρότητας εφόσον δεν έχει προσβληθεί κατά τις σχετικές προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες. Συνεπώς η 
αξιολόγηση δεν υπεισέρχεται στον έλεγχο του συνόλου μιας σύνθετης διοικητικής διαδικασίας, όπως είναι 
της έκδοσης ενός εγγράφου ή πράξης ή άδειας από διοικητική Αρχή και δεν ελέγχεται εάν τηρήθηκαν από 
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την υπηρεσία - Αρχή οι προαπαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση του εγγράφου. Επιπλέον δεν θα 
μπορούσε να προκαταληφθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκδοσης μιας άδειας - γνωμοδότησης από διοικητική 
υπηρεσία - Αρχή (εν προκειμένω την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων) από αόριστη πληροφόρηση για το 
χρόνο συνεδρίασης της επιτροπής κ.λ.π. Συνεπώς η ένσταση γίνεται αποδεκτή.  
Ο Φάκελος βαθμολογείται και λαμβάνει βαθμό 79,65 σύμφωνα με το συνημμένο φύλλο αξιολόγησης. 

 

2. ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ, ΤΚ 81109 ΛΕΣΒΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠ 4112 του Τοπικού Προγράμματος του 
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ της Ελλάδος, 2007-2013, από την ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝΕΛ Α.Ε. και κατά τη 
διαδικασία υποβολής των ενστάσεων υπεβλήθη για το επενδυτικό σχέδιο με Α.Π. 5/17532, τίτλο 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, και Δικαιούχο: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΕΛΛΗ & ΣΙΑ 
ΕΕ ένσταση και σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων της κατηγορίας πράξης 
4112-5, ΚΥΑ-1911/29.10.2010, άρθρο 19, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά αποσπάσματα πρακτικών με 
απόφαση της ΕΔΠ-Αξ.4-ΕΠΑΛ, της ΕΤΑΛ Α.Ε., σε σχέση με την αξιολόγηση της ένστασης του επενδυτικού σας 
σχεδίου. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ    
 
1.1: Η Μορφή του Υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 1911/29.10.2010, όπως ισχύει 
κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση, 2.4: Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισμούς της προκηρυσσόμενης κατηγορίας πράξεων και 2.17: Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην 
συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) 
και της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008. 
 
 Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο έγινε στις 27.07.2015 με 
ΑΠ 5/17532. Από τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας προκύπτει ότι η επιχείρηση κατά τα δύο 
τελευταία τρίμηνα πριν την ημερομηνία κατάθεσης (από 1/01/2015 έως και 30/06/2015) είχε υποβάλει 
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις προς το ΙΚΑ από τις οποίες προκύπτει αριθμός εργαζομένων στην 
επιχείρηση μεγαλύτερος από αυτόν που σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης κατατάσσει την 
επιχείρηση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από τον Πίνακα Προσωπικού 
που προσκομίζεται με το Φ.Υ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το επενδυτικό σχέδιο δεν συνάδει με τον ορισμό 
της πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με α) τη σύσταση της επιτροπής (2003/361/ΕΚ) Παράρτημα άρθρο 2 
Σημείο 3, β) τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 800/2008 της Επιτροπής Παράρτημα 1 άρθρο 2 σημείο 3, γ) την ΚΥΑ 
1977/29.10.2010 άρθρο 6 παρ. 1 όπως ισχύει, καθώς και δ) τις διευκρινήσεις της λίστας δικαιολογητικών Φ.Υ 
και τις δημοσιευμένες διευκρινήσεις σε υποβληθείσες ερωτήσεις (συγκεκριμένα ερώτηση 6 και ερώτηση 23), 
όπου ρητά έχει διευκρινιστεί ότι οι ΑΠΔ θα αφορούν τα δύο τελευταία τρίμηνα πριν την ημερομηνία 
κατάθεσης του Φ.Υ. και δεν τεκμηριώνεται ως κριτήριο της πολύ μικρής (υφιστάμενης) επιχείρησης η 
τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση ώστε να αναχθούμε στο έτος 2014 σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ένσταση. Σχετικά επίσης με τα αναφερόμενα στην ένσταση περί εκ παραδρομής αναγραφομένου 
λάθους και ορθού υπολογισμού των ΕΜΕ από τα λοιπά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στο Φ.Υ., αφενός η 
Υ.Δ. αναφέρεται στο έτος 2014 όπου ισχύουν τα ανωτέρω, αφετέρου από τον πίνακα προσωπικού και από 
τις ΑΠΔ (από τις 30/04/2015) προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχολούσε τους 18 από τους 39 εργαζομένους 
της με πλήρη απασχόληση, συν 3 εργαζόμενους τους οποίους δηλώνει ότι θα προσλάβει (νέες θέσεις 
εργασίας), συν 1 ΕΜΕ υφιστάμενη του ομορρύθμου εταίρου.  
Ακολούθησαν διευκρινήσεις (μετά από πρόσκληση στον δικαιούχο να παρευρεθεί στην επιτροπή) επί της 
ένστασης που προσκομίστηκαν εγγράφως από τον υποψήφιο στις 11.09.2015 με αριθμό πρωτ. 17687/11-9-
2015, όπου διευκρινίζεται ότι η εταιρεία λειτουργεί κυρίως τους θερινούς μήνες επειδή ο περισσότερος 
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ωφέλιμος χώρος της στεγάζεται από πέργκολα και κατά συνέπεια το προσωπικό που εμφανίζεται στον 
πίνακα προσωπικού είναι εποχιακό και απασχολείται μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, δηλαδή με 4 μήνες 
απασχόληση, κατά την περιεχόμενη στην ένσταση και τις διευκρινίσεις ανάλυση των ΕΜΕ. Εφόσον τα 
παραπάνω τεκμηριώνονται, η ένσταση γίνεται δεκτή.  
Ο Φάκελος βαθμολογείται και λαμβάνει βαθμό 72,40 σύμφωνα με το συνημμένο φύλλο αξιολόγησης. 

 

3. ΥΙΟΙ ΧΡ. ΑΛΒΑΝΟΥ ΟΕ, ΤΚ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠ 4112 του Τοπικού Προγράμματος του 
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ της Ελλάδος, 2007-2013, από την ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝΕΛ Α.Ε. και κατά τη 
διαδικασία υποβολής των ενστάσεων υπεβλήθη για το επενδυτικό σχέδιο με Α.Π. 15/17542, τίτλο 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, και Δικαιούχο: ΥΙΟΙ ΧΡ. 
ΑΛΒΑΝΟΥ ΟΕ ένσταση και σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων της 
κατηγορίας πράξης 4112, ΚΥΑ-1911/29.10.2010, άρθρο 19, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά αποσπάσματα 
πρακτικών με απόφαση της ΕΔΠ-Αξ.4-ΕΠΑΛ, της ΕΤΑΛ Α.Ε., σε σχέση με την αξιολόγηση της ένστασης του 
επενδυτικού σας σχεδίου. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
2.9: Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις, συνοδεύεται απαραίτητα από: 
α)αναλυτικές προμετρήσεις και  αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών για την σύνταξη του οποίου και 
ελήφθη υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος του Παραρτήματος της πρόσκλησης, β) τοπογραφικό διάγραμμα 
και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα από μηχανικό, γ) αρχιτεκτονικά σχέδια 
υπογεγραμμένα από μηχανικό: κατόψεις (πλήρεις με διάταξη εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων), όψεις, 
τομές, δ) φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, ε) βεβαίωση 
χαρακτηρισμού στην περίπτωση παραδοσιακού ή διατηρητέου κτίσματος, ανάλυση μοριοδότηση 
υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό, στη περίπτωση ίδρυσης νέων ενοικιαζομένων δωματίων και 
διαμερισμάτων "4 κλειδιών" και επέκτασης υφιστάμενων. 
Από τη μελέτη των στοιχείων του Φ.Υ. διαπιστώνεται ότι προσκομίζονται τοπογραφικό - διάγραμμα 
κάλυψης, κάτοψη και φωτογραφίες, αλλά δεν απεικονίζεται ο χώρος εξυπηρέτησης των πελατών (γραφείο). 
Στην πρόταση και στην ένσταση αναφέρεται ότι έχει τοποθετηθεί κοντέινερ ως χώρος γραφείου, για το 
οποίο δεν υφίσταται οικοδομική άδεια, ούτε απεικονίζεται στα προσκομισθέντα σχέδια, ενώ συνομολογείται 
από τον ενιστάμενο ότι είναι αυθαίρετο, γεγονός το οποίο υποχρεωτικά εξετάζεται από τις επιτροπές κατά 
τον έλεγχο νομιμότητα της επένδυσης εν συνόλω. Σημειώνεται επίσης ότι με την πρόταση ζητείται αγορά 
εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στο κοντέινερ, συνεπώς η πολεοδομική παράβαση επηρεάζει την επένδυση 
και λειτουργία της βιοτεχνικής επιχείρησης και δεν πληρούται το συγκεκριμένο κριτήριο. 
 
και 2.15 : Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 

Ο χώρος εξυπηρέτησης των πελατών (γραφείο) δεν απεικονίζεται στα εγκεκριμένα από την πολεοδομία 
σχέδια. Στην πρόταση αναφέρεται ότι έχει τοποθετηθεί κοντέινερ ως χώρος γραφείου, για το οποίο δεν 
προσκομίζεται οικοδομική άδεια και δηλώνεται από τον ενιστάμενο ότι όντως είναι αυθαίρετο. Στον 
αιτούμενο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται δαπάνες που προορίζονται να εγκατασταθούν σε αυτό το χώρο 
(κοντέινερ) σύμφωνα με τον Φ.Υ. όπου στην περιγραφή προτεινόμενης πράξης αναφέρεται ρητά ότι ο 
κλιματισμός και η μηχανογράφηση θα εγκατασταθούν στο ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ που χρησιμεύει 
ως γραφείο της επιχείρησης, ενώ στην ένσταση αναφέρεται ότι θα τοποθετηθούν στην αποθήκη της 
επιχείρησης. Συνεπώς δεν προκύπτει αδειοδοτημένος χώρος εξυπηρέτησης πελατών, καθώς η νομιμότητα 
της επένδυσης κρίνεται και αφορά το σύνολο της επιχείρησης. 
Όσον αφορά το σημείο της ένστασης ότι η επιχείρηση είχε υπαχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα με κωδικό 
ΟΠΣ: MIS-101734/2 το οποίο είχε ελεγχθεί από την ΕΤΑΛ Α.Ε. με το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα και ότι η 
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επιχείρηση είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά χωρίς να υπάρξει πρόβλημα κατά τη διαδικασία της ένταξης 
και υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σημειώνεται ότι η επένδυση είχε ενταχθεί στα ΟΠΑΑΧ - ΠΕΠ και η 
ΕΤΑΛ Α.Ε. δεν συμμετείχε στην αξιολόγησή της, δεν ήταν τελικός δικαιούχος, αλλά ανέλαβε μόνο την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου μετά την ένταξή του. 

 

22. ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ  

 

Στο πλαίσιο της 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΠ 4112 του Τοπικού Προγράμματος του 
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ της Ελλάδος, 2007-2013, από την ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝΕΛ Α.Ε. και κατά τη 
διαδικασία υποβολής των ενστάσεων υπεβλήθη για το επενδυτικό σχέδιο με Α.Π. 17/17549, τίτλο 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, και Δικαιούχο: 
ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ένσταση και σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων της 
κατηγορίας πράξης 4112-3, ΚΥΑ-1911/29.10.2010, άρθρο 19, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά αποσπάσματα 
πρακτικών με απόφαση της ΕΔΠ-Αξ.4-ΕΠΑΛ, της ΕΤΑΛ Α.Ε., σε σχέση με την αξιολόγηση της ένστασης του 
επενδυτικού σας σχεδίου. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
2.4: Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης 
κατηγορίας πράξεων.  
 Η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την επιτροπή αξιολόγησης ότι από τις σχετικές περιγραφές των πεδίων 
του Φ.Υ. προκύπτει συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις διοργάνωσης περιηγήσεων και περιηγήσεων 
εναλλακτικού τουρισμού στη Λέσβο, ενίσχυση του τουρισμού, ψυχαγωγίας των τουριστών με βάση το 
ποδήλατο, εκμάθηση ορεινής ποδηλασίας, καθώς και  συνεργασία με εκπαιδευτή οδηγό βουνού, στοιχεία 
όμως που σχετίζουν την πρόταση με την ΟΠ 4112-2 η οποία δεν προκηρύσσεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
 2.14: Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.  

Στο Φ.Υ. δεν προσκομίζεται μισθωτήριο έγγραφο απ’ όπου η επιτροπή αξιολόγησης θα μπορούσε να 
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά απόδειξη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών 
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με ημερομηνία δημιουργίας της απόδειξης 27/07/2015 όπου 
αναφέρεται η παραχώρηση από το σύζυγο ισόγειου χώρου 127 τ.μ. σε κατηγορία ακινήτου 
κατοικία/διαμέρισμα για επαγγελματική στέγη άσκησης χονδρικού εμπορίου και προβολής – προώθησης 
αθλητικών εκδηλώσεων και τμήματος 1000 τ.μ. εξωτερικού χώρου για την περίοδο 23/07/2015 έως 
22/07/2022. Από τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου (κάτοψη 
ισογείου, τοπογραφικό διάγραμμα, κλπ) και με δεδομένο ότι ως κύρια δραστηριότητα αναφέρεται η 
εμπορία κατεψυγμένων τροφίμων στον ίδιο χώρο, δεν γίνεται αντιληπτό σε ποίο χώρο θα ασκηθεί η 
δραστηριότητα, καθώς δεν προσκομίζεται κάτοψη με διάταξη εξοπλισμού. Κατ΄ αποτέλεσμα η επιτροπή 
ενστάσεων συμφωνεί με την επιτροπή αξιολόγησης. 
 

 2.15: Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.  
Από τις σχετικές περιγραφές των πεδίων του Φ.Υ, δεν τεκμηριώνεται επιχειρηματική δραστηριότητα από 
αθλητικές εκδηλώσεις. Δεν τεκμηριώνεται ο τρόπος πώλησης του παρεχόμενου προϊόντος - αθλητικών 
εκδηλώσεων. Κατ΄ αποτέλεσμα η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την επιτροπή αξιολόγησης. 
 
 2.16: Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.  
Η επιτροπή ενστάσεων μετά από εξέταση του Φ.Υ. και ειδικά από τους ΚΑΔ διαπιστώνει άσκηση κύριας 
εμπορικής δραστηριότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος (μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
κατεψυγμένων τροφίμων) για την οποία δραστηριότητα δεν αναφέρεται αν υφίσταται άδεια ίδρυσης και 
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λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά την υγειονομική διάταξη Υ1γ/ΓΤΠ/οικ96967 ΦΕΚ 
2718/08-10-2012 αρ. 12. Επιπλέον η αναφερόμενη έστω αποθήκευση τροφίμων στην ΕΨΥΠΑΛ δεν 
τεκμηριώνεται από κανένα στοιχείο (μισθωτήριο έγγραφο, συμφωνητικό συνεργασίας, εργολαβίας κ.λ.π.). 
Συνεπώς η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την επιτροπή αξιολόγησης.  
 
και 4.1: Ελέγχεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από τη πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες. 
Ομοίως η θέση της επιτροπής ενστάσεων στο κριτήριο 2.4, Κατ΄ αποτέλεσμα η επιτροπή ενστάσεων 
συμφωνεί με την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

 

 

Αποφασίσθηκε επίσης η κ. Μαριάνθη Βαγή να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή. Ετέθη στη 

διάθεσή της επιτροπής ο διοικητικός μηχανισμός και το αρχείο της ΕΤΑΛ Α.Ε. και της ΑΝΕΛ Α.Ε. Μετά τη λήξη 

της συνεδρίασης συντάχθηκε Πρακτικό και υπογράφηκε από τα  μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων. 

 

Μυτιλήνη 11.09.2015 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Αναστασία Βογιατζόγλου Χριστόφορος Χατζηβασιλείου Νικόλαος Πλούκος 

Οικονομολόγος Δικηγόρος Πολιτικός Μηχανικός 

 


