
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 22044/19/26.04.2022 

Σύμφωνα με την απόφαση ΕΔΠ 52/25.02.2022 & 53/30.03.2022 και με απόφαση του Γ.Δ. 

της 30.03.2022 ορίσθηκε το μονομελές όργανο εξέτασης ενστάσεων όπως προβλέπεται 

στην με α.π. 21584/07.09.2021 πρόσκληση άρθρο 14.  

 

Για την υποψήφια πράξη 

Δικαιούχος : FALOON HAYDEN JOHN 

ΑΦΜ: 159471920 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΣΚΕ: LA231-0467558 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ - ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ 0 ΤΚ:81105 ΕΡΕΣΟΣ 

Email ΠΣΚΕ : pantelis.karadoukas@b-o.gr 

Ο δικαιούχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα στις 12.04.2022 ένσταση στο ΠΣΚΕ και πήρε αρ.πρωτ. 

22031. 

 

Στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ 

& ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης"), με κωδικό 63.1 - CLLD 27, και αρ.πρωτ. 21584/10.09.2021 στο άρθρο 8, 

κατηγορία Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) ως 

επιλέξιμη δαπάνη υπάρχει η παρακάτω πρόβλεψη: 

 

ι) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: Οι δαπάνες 

παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους 

όρους: 

- αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση 

της επένδυσης 

- οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται 

στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες 

- το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό/ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

 τα 1.500 € για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  

 τα 3.500 € για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

 

Κατά την με αρ.πρωτ. 22031/12.04.2022 ένσταση σας όπως υποβλήθηκε στο 

πληροφοριακό σύστημα ΠΣΚΕ, εξετάσθηκαν οι αιτιάσεις σας σύμφωνα με  τη συγκριτική 

αξιολόγησης του εύλογου του κόστους όσον αφορά την υποβολή φακέλου 

υποψηφιότητας και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.  



Σύμφωνα με το κριτήριο 14. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους, εξετάστηκε το 

εύλογο του αιτούμενου κόστους παροχής υπηρεσιών για την παρακολούθηση 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με το είδος της επένδυσης και τη φύση 

των δαπανών συγκριτικά με το σύνολο παρεμφερών πράξεων στην παρούσα πρόσκληση 

αλλά και σύμφωνα με το ύψος της επένδυσης και το χρόνο που εκτιμάται για την 

υλοποίηση της και εφαρμόσθηκε σχετική μείωση ποσού της δαπάνης. 

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση που προβάλλεται και τα δεδομένα της αξιολόγησης 

κρίνεται ότι ορθώς διαμορφώθηκε η μείωση που αναφέρεται στο Φύλλο αξιολόγησης 

της πράξης από την λειτουργική μονάδας αξιολόγησης και επιλογής που έχει λάβει ο 

δικαιούχος. 

Η ένσταση απορρίπτεται και οι μειώσεις παραμένουν σύμφωνα με το φύλλο 

αξιολόγησης πράξης (ΦΑΠ). 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 26.04.2022 

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. 

Στυλιανός Δημητράκης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος & 
Πολιτικός Μηχανικός  
Τμήμα έργων και Προγραμμάτων 
 
Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

 
Παναγιώτης Τατάκης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε. 
 
 
 


