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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
 
Αζήλα, 20/8/2012 
 
Αξ.Πξση. νηθ. 9535/1737 
 

 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 
ΘΔΜΑ : Απνδνρή πξαθηηθψλ 8/14-6-2012, 9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-6-
2012, 12/26-6-2012 θαη 13/2-7-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 
 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά ξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α/22.4.2005) θαη ηδίσο ην άξζξν 90. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 
(ΦΔΚ 172/Α716.6.1989) θαη π.δ. 189/1995 (ΦΔΚ 99/Α/1995) "Οξγαληζκφο ηεο 
Γ.Γ.Β.", ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2367/1995 (ΦΔΚ 261/Α/1995) "χζηαζε ηεο 
Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.", θαη ηεο ππ' αξηζκ. 3584/5.3.1996 (ΦΔΚ 147/ 
Β712.3.1996) ππνπξγηθήο απφθαζεο "Γηάξζξσζε, Αξκνδηφηεηεο θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.". 

3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη 
θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012), άξζξν 1,. 

4. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012). 
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5. Σελ ππ. αξηζκ. 30376/Γ106 721/5-7-2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά» 
(ΦΔΚ 2094/Β/6-7-2012). 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΠ/Φ6.12/νηθ. 16745/2-12-09 Κνηλή Απφθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο  ζρεηηθά κε «Γηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αιέμαλδξνπ Φνχξια 
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 512/ Τ.Ο.Γ.Γ./7-12-09). 

7. Σελ Αξηζκ.Φ2/1386/22/9-2-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα «Μεηαβίβαζε 
δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο εγγξάθσλ „Με εληνιή Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ‟ ζην 
Γεληθφ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ θαη 
Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 335/Β/2-3-2011). 

8. Σελ κε αξηζ. Δ(2007)5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 
γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ 
Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI GR161 PO001). 

9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 
ΠΔΠ Αηηηθή (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006). 

10. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 
ΠΔΠ Μαθεδνλία – Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008). 

11. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 
ΠΔΠ Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 
2007GR16UPO001). 

12. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 
ΠΔΠ Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002). 

13. Tελ ππ‟ αξηζ. 14225/27-3-2008 εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
ηξαηεγηθήο ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο ηνπ ΤΠΟΗΟ, ζρεηηθά κε ηελ 
εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

14. Σελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 
δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» κε αξηζ. πξση. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΔΚ Β΄1965/24.9.2008). 

15. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα 
πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 
κε αξηζ. Πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ 
κε α.π. 58758/ΔΤ8528/16.12.2008, 59540/ΔΤ8572/18.12.2008 (ΦΔΚ 
2632/Β/29.12.2008 θαη 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΔΤ1926/13.3.2009 (ΦΔΚ 
502/Β/19.3.2009), 2637/ΔΤ4221/26.05.2009 (ΦΔΚ 1019/Β/2009), 
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317733/ΔΤ5030/24.06.2009 (ΦΔΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ 2010/Β/2009) θαη 
49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ 2214/Β/2009). 

16. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 
πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 
πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

17. Σελ Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ 
αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ 
Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηνπ 
ΠΓ 98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (Αξ. Πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009). 

18. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 
267/Α/3.12.2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα 3,4,5,6,7 θαη 17 απηνχ φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/2010) 
«Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) θαη ηνπ άξζξνπ 
7 ηνπ λ 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α) 

20. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ 
1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε 
θνξά. 

21. Σνλ Καλνληζκφ ΔΚ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή 
αγνξά θαη΄εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο (Γεληθφο 
θαλνληζκφο απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία). 

22. Σν ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92 Α) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε θαη 
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή ηκήκαηά ηνπο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, 
ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο». 

23. Σν κε αξ.πξση. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα 
έγθξηζε Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 
ΤΝΘΖΚΔ». 

24. Σελ Τ.Α. κε αξ.πξση. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 γηα ηελ «Δθρψξεζε 
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 
ΤΝΘΖΚΔ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ ζηε Γελ. Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 
Τπ. Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ), (ΦΔΚ 1083/Β/15-7-2010). 

25. Σελ ππ. αξηζκ. 8395/823/15-7-2010 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013» (ΦΔΚ 1184/Β/6-8-2010). 

26. Σελ ππ. αξηζκ. 8396/824/15-7-2010 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα 
"Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».  

27. Σελ ππ. αξηζκ. 11023/1154/30-9-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

28. Σελ ππ. αξηζκ. 11088/1164/1-10-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε – 
πκπιήξσζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» (ΦΔΚ 1627/Β/11-10-
2010). 

29. Σελ ππ. αξηζκ. 14348/1399/16-12-2010 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

30. Σελ ππ. αξηζκ. 804/47/25-1-11 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

31. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 8474/705/13-7-2011 Απφθαζε γηα «Απνδνρή 
πξαθηηθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, έληαμε έξγσλ θαη έγθξηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 

32. Σηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ 
δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. 

33. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 14751/3695/21-10-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ «πκπιήξσζε - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 11088/1164/1-
10-2010 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ζέκα „Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηνπ 
Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013‟», (ΦΔΚ 2464/Β/3-11-2011). 
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34. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3205/2003 «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο 
ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, κνλίκσλ ζηειερψλ 
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θ.ιπ.» (ΦΔΚ 297/Α΄/23.12.2003), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ λ.3833/2010 

35. Σηο εηζεγήζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

37. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 8164/1128/12-7-2012 ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα πξαθηηθά 8/14-
6-2012, 9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-6-2012, 12/26-6-2012 θαη 13/2-7-
2012. 

 

Απνθαζίδνπκε 

 
Σελ απνδνρή ησλ πξαθηηθψλ 8/14-6-2012, 9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-
6-2012, 12/26-6-2012 θαη 13/2-7-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013», σο αθνινχζσο : 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 8/14-6-2012 
 
 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΑΦΟΗ ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ ΟΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ         ΔΒ-02729 
 
Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ην αίηεκα παξαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα. 

 
1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

FCS ΑΣΣΗΚΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΠΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-01993 
 
Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ην αίηεκα παξαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα. 

 
1.3 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΤΚΟΝΗΑΣΖ Α. & Υ. Ο.Δ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ ΔΒ-00720 
 
Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ην αίηεκα παξαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα. 

 
1.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΟΛΑ ΣΑ ΚΑΛΑ ΑΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-03139 
 
Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ην αίηεκα παξαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα 

 
1.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΜΑΡΚΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-02211 
 
Ζ επηρείξεζε δελ έρεη πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν 
ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, σο φθεηιε ζχκθσλα κε ηελ 1243/114/06-02-
2012 ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο 
απνηειεί ζπλζήθε απνθιεηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ζπλεπψο γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ γηα απέληαμε ηεο επηρείξεζεο απφ ην πξφγξακκα. 

 
1.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΟΦΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-03353 
 
Ζ επηρείξεζε δελ έρεη πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν 
ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, σο φθεηιε ζχκθσλα κε ηελ 1243/114/06-02-
2012 ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο 
απνηειεί ζπλζήθε απνθιεηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ζπλεπψο γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ γηα απέληαμε ηεο επηρείξεζεο απφ ην πξφγξακκα. 

 
1.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

MY SOFTWARE HOUSE-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ Ζ/Τ- ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ   ΔΒ-02978 
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Ζ επηρείξεζε δελ έρεη πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν 
ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, σο φθεηιε ζχκθσλα κε ηελ 1243/114/06-02-
2012 ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο 
απνηειεί ζπλζήθε απνθιεηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ζπλεπψο γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε 

ηνπ ΔΦΓ γηα απέληαμε ηεο επηρείξεζεο απφ ην πξφγξακκα. 
 
1.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΜΗΥΑΛΖ ΜΠΗΛΛΖ  
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.  

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-02114 
 
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο απφ ην 
Πξφγξακκα. 

 
2.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

ΗΛΤΓΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-03598 
 
Α) Γίλεηαη δεθηή, ζχκθσλα κε  εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε νξζή επαλάιεςε ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ηνπ πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ απφ 3.309,37€ ζε 
2.700,00€. 
Β) Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε  εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, γηα 
απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηζρχνο ελφο έηνπο, γηα ηελ απαζρφιεζε 
πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά €1.890,63, κε ελαπνκείλαζα ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ εγγπεηηθή 
χςνπο €4.800. 
Γ) Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα επαλεμέηαζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ βάζεη λέσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζκνχ, φπσο πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ κε Αξ. Πξση. 4891/583/4-5-2012 Απφθαζε Σξνπνπνίεζεο ηνπ νδεγνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο νινθιεξψζεθε ζηηο 
31/1/2012, δειαδή πξηλ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε. 

 
2.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΦΑΡΟ ΒΗΟ Δ.Π.Δ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ - 03280 
 
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ΔΦΓ  ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο : 1) γηα αιιαγή 
επσλπκίαο απφ Καηδάλνο Γεψξγηνο Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ ζε ΦΑΡΟ ΒΗΟ Δηαηξεία 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη δ.η. ΦΑΡΟ ΒΗΟ θαη 2) γηα αιιαγή έδξαο θαη ηφπνπ 
εγθαηάζηαζεο απφ νδφ Αγξ. Πεξ. θνπέινπ ζηε ζέζε Λίκλεο Ννκνχ Λέζβνπ, ζηελ 
νδφ Καξθαβίηζα 11 ζηελ πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο Ννκνχ Λέζβνπ. 
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2.3. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

HUMAN FACTOR ΔΠΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-01035 

 
Σν αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, θαζψο νη 
αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.  
Σειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 94.513,00€ κε 
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 37.805,20€.  

 
3.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΔΡΑΦΔΗΜΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ ΔΒ-01477 
 
Γίλνληαη δεθηά ηα αθφινπζα: 
α) ηελ θαηεγνξία 2.1 πξνζηίζεηαη δαπάλε αμίαο 14.900€ θαη 
β) Παξακέλεη ζηελ θαηεγνξία 6.1 δαπάλε αμίαο 3.000€. 
Λφγσ ηεο αιιαγήο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο δαπάλεο απφ ηελ 
θαηεγνξία 6.1, ζηελ θαηεγνξία 2.1, κε ηελ πξνζζήθε δαπάλεο αμίαο 14.900,00€, θαη 
δεδνκέλνπ φηη  ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο 6 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ζε πνζνζηφ ην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ είλαη ην αλψηαην πνπ νξίδεη ν νδεγφο 
γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ελψ ζηελ ππνθαηεγνξία 2.1 δελ νξίδεηαη απφ ηνλ νδεγφ 
πεξηνξηζκφο ζε πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ζε πνζφ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
νξίσλ ηνπ νδεγνχ, ν ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 
72.687,50 € ζε 91.312,50 € θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 29.075,00 € ζε 
36.525,00 €. 

 
3.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΔΤΖΝΟΤ ΑΒΔΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-02498 

 
Γε γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίζζεθαλ (επηέκβξηνο 2011) ήηαλ ειιηπή θαη δελ πξνζθνκίζζεθαλ λέα 
ζηνηρεία πξνο εμέηαζε. 
 

3.3. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ ΔΒ-03294 
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Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 69,38 (78,00 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 60,75 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 
3.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

Μαληδίθνπ εβαζηηαλή 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
           

ΔΒ-03700 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 64,75 (74,00 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 55,50 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  
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5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 
3.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

ΓΟΝΑΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
           

ΔΒ-03701 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 65,25 (71,25 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 59,25 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 
3.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
 

ΚΑΣΔΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
           

ΔΒ-03733 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 54,875 (52,50 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 57,25 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

ΑΔΑ: Β4ΓΘΦ-0ΕΨ



Σελίδα 11 από 38 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 
3.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΒ-03734 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 68,63 (76,50 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 60,75 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 
3.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
  

ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΒ-03735 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δηφηη : 

1. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε απφ δχν αμηνινγεηέο είλαη 53,63 (52,25 απφ ηνλ πξψην 
αμηνινγεηή θαη 55,00 απφ ην δεχηεξν επηθξαηέζηεξν) δειαδή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ θαηψηαηε βαζκνινγία ησλ 50 πνπ απαηηείηαη, βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα 

2. Ζ χπαξμε θνηλήο δηεχζπλζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δέθα επηρεηξήζεσλ 
δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 
ζρεδίσλ. 

3. ην επελδπηηθφ ζρέδην δε γίλεηαη κλεία ζην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δλ ηνχηνηο, ζηηο 
πξνζθνξέο αλαγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ή άιινπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
απηφ δχλαηαη λα απνθηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

4. Ζ ζρέζε ηνπ επελδπηή κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί 
δελ απνηειεί θξηηήξην απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
Απνηειεί φκσο έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, ην νπνίν ζπλππνινγηδφκελν κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα δηακνξθψλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

5. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαλ ζηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο. Χζηφζν, ε 
θάιπςε ηεο Ηδίαο πκκεηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 

4.1. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΣΟΤΚΑΣΟΤ Δ.Π.Δ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ - 02325 

 
Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ηεο ΔΤΓ-ΔΠΑΔ (έγγξαθν κε αξ.πξση. 
1895/Β2/294/9-4-2012), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζζεί 
ζεηηθά σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηά ηεο, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαινππηψλ, ηα νπνία 
δελ βξίζθνληαη ζην ρψξν παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, αιιά παξακέλνπλ ζηελ έδξα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα παξαγσγή. Μέζσ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 
πξναλαθεξζέληα θαινχπηα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην ηεο 
παξαγσγήο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρείξεζε θαη απνηεινχλ 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.  
 

4.2. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΚΗΟΤΡΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ - 00502 
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Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ηεο ΔΤΓ-ΔΠΑΔ (έγγξαθν κε αξ.πξση. 
1895/Β2/294/9-4-2012), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζζεί 
ζεηηθά σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηά ηεο, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαινππηψλ, ηα νπνία 
δελ βξίζθνληαη ζην ρψξν παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, αιιά παξακέλνπλ ζηελ έδξα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα παξαγσγή. Μέζσ ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 
πξναλαθεξζέληα θαινχπηα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην ηεο 
παξαγσγήο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρείξεζε θαη απνηεινχλ 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.  
 

4.3. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝ.ΓΗΑ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

MICRON – TEC AΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-00728 
 
Γίλνληαη δεθηά σο εηζήγεζε ΔΦΓ 
Α) λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαινχπηα απφ ηνλ ππεξγνιάβν γηα ηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ κε ΑΠ 1985/Β2/294/09-04-
2012 νξηδφληηα νδεγία ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ. 
Β) λα δεηεζεί απφ ηνλ επελδπηή λα πξνζζέζεη πξηλ ηελ εθηακίεπζε νπνηαζδήπνηε 
δεκφζηαο επηρνξήγεζεο ηνλ επηιέμηκν γηα ηελ επέλδπζε ΚΑΓ. 
 

5.1. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΑΚΖ ΥΡΖΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ  ΔΒ-01551 

 
Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα 
αιιαγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο ηεο επέλδπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο, θαζψο νη αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηνπο 
αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα 
ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 
δηακνξθψλεηαη απφ 40.044,00€ ζε 38.509,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 
16.017,60€ ζε 15.403,60€ 

 
6.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΚΧΣΑ – ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΗΧΛΖ Ο.Δ. 

ΔΒ-01218 

Γίλνληαη δεθηά ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ: 
 
α) αληηθαηάζηαζε δαπαλψλ 
 
β) Με έληαμε ζην έξγν αηηνχκελεο δαπάλεο αμίαο 450,00€ ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο 
βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
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γ) Μεηαθνξά ησλ δαπαλψλ απφ ηε Καηεγνξία 2.1. Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, 
εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (εθηφο ΑΠΔ) ζηελ νξζή βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Καηεγνξία 1 Γηακφξθσζε θηεξίσλ θαη ρψξσλ. 
 
Ζ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ αιινηψλεη ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. εκεηψλεηαη φηη ν εγθεθξηκέλνο πξνο 
αληηθαηάζηαζε πξνυπνινγηζκφο είλαη 198.797,06€ θαη ν λένο αηηνχκελνο 
172.752,79€. 
 

6.2. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

ΑΓΟΡΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΔΒ-03179 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ γηα 
κείσζε ηνπ θπζηθνχ & νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ δεδνκέλνπ φηη ε 
πξνηεηλφκελε κείσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 
ηεο επηρείξεζεο, δελ αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο θαη είλαη ζχκθσλε κε 
ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο,  
απφ: 
Αξρηθφ Δγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 113.386,18€ (Γεκ. Γαπάλε 51.023,78€) 
ζε 
Νέν Δγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 51.032,00€ (Γεκ. Γαπάλε 22.964,40€) 
 

6.3. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

ΣΑΡΟΤΥΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΔΒ-02681 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη εηδηθφηεξα, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

6.4. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΔΒ-00339 

Γίλεηαη δεθηή σο εηζήγεζε ΔΦΓ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ 222.700,00€ ζε 175.000,00€, θαζφζνλ ε κε αγνξά 
κεραλεκάησλ δελ αιινηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα κε 
πινπνηνχκελα απνηεινχλ «ζπκπιεξσκαηηθά κεραλήκαηα» ηεο επέλδπζεο, θαη  δε ζα 
επεξεάζνπλ νχηε ην είδνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ νχηε ηε κειινληηθή 
βησζηκφηεηα ηεο, ε δε επηρείξεζε δηαζέηεη παιαηφηεξα κεραλήκαηα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ (δηάηξεζε, θνπή, 
θνπξκπάξηζκα θ.ιπ.). 
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ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 9/15-6-2012 

 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜ –Ο ΑΜΘ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Γ. ΥΛΧΡΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-03361 

 
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ΔΦΓ ε παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ, ε απέληαμε ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΔΒ-03361 απφ ην πξφγξακκα.  

 
1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜ –Ο ΑΜΘ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ   ΔΤΘΤΜΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-03525 
 
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ΔΦΓ ε παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ θαη ε απέληαμε ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΔΒ-03525 απφ ην πξφγξακκα.  

 
1.3. 

ΔΦΓ : ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΜΑΤΡΑΚΖ ΝΗΚΖΣΑ – ΝΗΚΖΦΟΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-03085   

Γίλεηαη δεθηή ζχκθσλα, κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε απέληαμε ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΔΒ-03085 απφ ην 
πξφγξακκα θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζία έληνθεο επηζηξνθήο ηεο ιεθζείζαο 
πξνθαηαβνιήο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. κε Α.Π. 9155/919 – 21.07.2011, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε 
απνδέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο ζηνλ 
δηθαηνχρν. 

 
2.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 

Μ. ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΖ & ΗΑ ΔΔ 

ΔΒ-01628 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθά εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ κε ηηο λέεο δαπάλεο. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 249.750,00€ ζε 
247.208,36€ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα επηρνξήζε απφ 112.387,50€ ζε 
111.243,50€. 

 
2.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 
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ΓΔΝΔΣΕΑΚΖ ΘΧΜΑ 

ΔΒ-01190 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθά εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ κε ηηο λέεο δαπάλεο. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαζψο θαη ε αλαινγνχζα αηηνχκελε 
επηρνξήγεζε παξακέλνπλ ψο έρνπλ. 

 
2.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 

ALUMET ΑΝΣΧΝΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

ΔΒ-03255 

Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ, δηφηη 
δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ν κεηαπνηεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο σο 
πξνο ην αξρηθά εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. 

 
2.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 

ΜΑΝΧΛΖ ΠΑΓΚΑΛΟ & ΗΑ ΔΔ 

ΔΒ-01047 

Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ γίλεηαη δεθηφ εμαηηίαο απφθιηζεο ζην θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν απφ ην αξρηθά εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά θαη 
έιιεηςεο νινθιεξσκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνληαη 
ζην ζρέδην. 

 
2.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΗΑ ΜΑΝΓΔΛΔΝΑΚΖ ΟΔ 

ΔΒ-00769 

Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ιφγσ έιιεηςεο νινθιεξσκέλεο 
ηεθκεξίσζεο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην. 

 
2.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΜΤΛΧΝΗΓΖ Γ. – ΕΛΑΣΗΝΖ Η. – ΥΑΨΣΟΓΛΟΤ Α. ΟΔ  

ΔΒ-00189 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
ΔΦΓ. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 398.000,00€ ζε 397.950,00€ θαη 
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 199.000,00€ ζε 198.975,00€ 

 
2.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

Ο ΚΟΜΟ ΟΤ ΜΔΠΔ 

ΔΒ-00231 
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Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "" Ο ΚΟΜΟ ΟΤ Μ.Δ.Π.Δ. "", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 86.060,73€, ν εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 85.791,15€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 42.895,58€. 

 
2.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΑΡΓΑΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

ΔΒ-00912 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο  ΑΡΓΑΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ"", δεδνκέλνπ 
φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο 
επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Γελ δίλνληαη απνδεθηέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ησλ ηηκνινγίσλ ήηαλ 
πξνγελέζηεξε ηεο ππνβνιήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 
Καη δεχηεξνλ δαπάλεο σο κε επηιέμηκεο θαη γηα λα ηεξεζνχλ ηα φξηα ηνπ νδεγνχ. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 180.750,00 € ζε 156.808,85 € θαη 
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 90.375,00 € ζε 78.404,42 € 

 
2.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

IFOLOGIC ΜΔΠΔ  

ΔΒ-01220 

Aλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ 
δηεπθξηλίζεηο 

 

2.10. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΑΛΖ ΣΕΔΜΑΛΔΓΗΝ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ  

ΔΒ-01484 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "" ΑΛΖ ΣΕΔΜΑΛΔΓΗΝ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ "", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 139.925,00€ ζε 98.935,00€, θαη ε 
δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 69.962,50€ ζε 49.467.50€  
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2.11. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

WEBLOGIC ΑΔ  

ΔΒ-01941 

Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ 
δηεπθξηλίζεηο 

 

2.12. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΔΣΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ  

ΔΒ-01957 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "" ETOΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ "", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 248.591,00€, ν εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 246.240,50€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 123.120,25€. 

 

2.13. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΑΚΡΟΛΗΘΟ ΑΒΔΔ  

ΔΒ-02237 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "" ΑΚΡΟΛΗΘΟ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ "", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ 
εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ 
παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 181.460,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 
90.730,00€ 

 

2.14. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΠΔ  

ΔΒ-03329 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "" ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ "", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ 
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
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2.15. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ Β ΗΟΤΡΖ Β ΟΔ  

ΔΒ-03361 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο,δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ 
δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια 
ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα 
ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο  παξακέλεη 77.638,80€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 
38.819,40€ 

 

2.16. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΓΔΝΖΜΑΚΖ ΓΗΟΝΤΗΟ  

ΔΒ-02145 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΓΔΝΖΜΑΚΖ ΓΗΟΝΤΗΟ "", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 65.776,36 ζε 58.718,19€, θαη ε 
δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 32.888,18€ ζε 29.359,10€  

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 10/20-6-2012 
 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ & ΗΑ Δ.Δ 

ΔΒ-02830 

Γίλεηαη δεθηή, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, δαπάλε χςνπο 17.259,20 €, ε 
νπνία ζεσξείηαη επηιέμηκε βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ο επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη ζηα 253.343,20€ κε δεκφζηα δαπάλε 
114.004,44€ 

 
1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
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Ν & Ζ ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. 

ΔΒ-03566 

Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ γηα αχμεζε π/π θαηά 45.000,00 €. 
Ο επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη ζηα 348.043,60€ κε δεκφζηα δαπάλε 
174.021,80€. 

 

2.1. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΑΚΔΛΑΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο.Δ.  

ΔΒ-01612 

Δγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ε ηξνπνπνίεζε θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Ο λένο επηιέμηκνο π/π ηνπ έξγνπ παξακέλεη ζηηο 400.000€ θαη ε αληίζηνηρε δ/δ ζηηο 
200.000,00€. 

 
2.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΜΑΘΗΟ ΝΗΚΖΦΟΡΟ 

ΔΒ-00437 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, γηα αιιαγή θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Γελ γίλεηαη δεθηή, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα δαπάλε εγθεθξηκέλνπ πνζνχ 13.750,00€. 
Ο λένο π/π ηνπ έξγνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 96.630,00€ θαη ε δ.δ. ζηηο 43.383,50€. 

 
2.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
Ν. ΣΑΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-01815 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. Γελ 
γίλεηαη δεθηή ε δαπάλε γηα ην λέν εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο αμίαο 790,00€, δηφηη δελ 
είλαη επηιέμηκνο. 
Ο λένο π/π ηνπ έξγνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 377.994,61€ θαη ε δεκφζηα δαπάλε ζηηο 
188.997,31€. 

 
2.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΓΟΤΚΟ ΑΔ 

ΔΒ-02946 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
Ο λένο ζπλνιηθφο π/π ηνπ έξγνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 120.000,00 ελψ ν επηιέμηκνο 
παξακέλεη ζηαζεξφο ζηνλ αξρηθψο εγθεθξηκέλν δειαδή ζηηο 116.225,00 κε δεκφζηα 
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δαπάλε 58.112,50. Σν ππεξβάιινλ πνζφ ησλ 3.775,00€ ζα θαιπθζεί απφ ίδηα 
θεθάιαηα. 

 
2.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΓΗΑΛΟΤΖ Η. ΔΠΔ 

ΔΒ-02224 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
Ο λένο ζπλνιηθφο π/π ηνπ έξγνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 156.222,35 ελψ ν επηιέμηκνο 
παξακέλεη ζηαζεξφο ζηνλ αξρηθψο εγθεθξηκέλν δειαδή ζηηο 153.716,25 κε δεκφζηα 
δαπάλε 76.858,13. Σν ππεξβάιινλ πνζφ ησλ 2.506,10€ ζα θαιπθζεί απφ ίδηα 
θεθάιαηα. 

 
 
2.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΜΑΝΑΚΟ 

ΔΒ-03580 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
Ο λένο ζπλνιηθφο π/π ηνπ έξγνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 181.785,98 ελψ ν ζπλνιηθφο 
επηιέμηκνο ζηηο 170.750,00. Ζ δεκφζηα δαπάλε θαζνξίδεηαη ζηηο 85.375,00. 

 
2.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΒΑΗΛΗΚΖ ΑΛΒΑΝΟΤ 

ΔΒ-01158 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 

 
2.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-03436 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ΔΦΓ. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη ζηα 120.492,14€ κε δεκφζηα δαπάλε 
60.242,07€. 

 
2.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  ΓΔΧΡΓΗΟ  & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-02089 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
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Ο π/π δηακνξθψλεηαη ζε 119.002,25€ κε δδ 59.501,13€. 

 
2.10. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΚΟΤΓΚΟΤΛΖ  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΒ-1326 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
Ο ηειηθφο π/π δηακνξθψλεηαη ζηηο 30.162,21€ κε δεκφζηα δαπάλε 15.081,11€ 

 
2.11. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 
ΠΑΛΟ ΦΖΦΗΑΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ  

ΔΒ-02401 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. 
Ο ηειηθφο π/π δηακνξθψλεηαη ζηα 246.800€ κε δεκφζηα δαπάλε 111.060€. 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 11/21-6-2012 
 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΔΧΡΓΗΟ Γ. ΛΑΕΑΡΗΓΖ & ΗΑ Δ.Β.Δ.Δ. "ΒΖΜΖΣΔΞ 
Δ.Β.Δ.Δ." 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-00929 
 
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο 
"Γεώξγηνο Γ.Λαδαξίδεο & ΗΑ Δ.Β.Δ.Δ.- ΒΖΜΖΣΔΞ Δ.Β.Δ.Δ.", κε θσδηθφ έξγνπ 
ΔΒ-00929. Σν έξγν απεληάζζεηαη. 
 
2.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Α. ΥΟΤΣΟ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-03638 
 
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, γίλεηαη δεθηή, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ, ε έληαμε ζην Πξφγξακκα ηνπ έξγνπ ηεο επηρείξεζεο «Α. Υνύηνο 
Δπηζηηηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλώλπκνο Δηαηξεία» κε θσδηθφ ΔΒ-3638 κε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία 63,75. Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 
409.145,02€ θαη ε επηρνξήγεζε δεκνζίνπ 143.200,76€. 
 
2.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΚΟΤΡΔΛΛΑ ΑΔ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-02456     

 
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, γίλεηαη δεθηή, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ, ε έληαμε ζην Πξφγξακκα ηνπ έξγνπ ηεο επηρείξεζεο «ΚΟΤΡΔΛΛΑ Α.Δ.» 
κε θσδηθφ ΔΒ-02456 κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 66,39. Ο εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 288.700,00€ θαη ε επηρνξήγεζε δεκνζίνπ 
144.350,00€. 

 
2.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-01569   
 
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο “Διιεληθή Σερλνινγία 
Δθξεθηηθψλ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο” κε θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-01569  γίλεηαη 
δεθηή, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε δαπάλε «δηακφξθσζε θηεξίσλ - 
ρψξσλ» ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο 1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο 
δηακνξθψλεηαη ζε 397.500,00€, ν επηρνξεγνχκελνο ζε 396.875,00€ θαη ε 
επηρνξήγεζε δεκνζίνπ 198.437,50€. 

 
2.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΦΤΓΔΗΑ SOMMET ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 
ΔΤΘΤΝΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-02888 
 
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο “Φπγεία SOMMET 
Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ” κε θσδηθφ  έξγνπ ΔΒ-02888 γίλεηαη δεθηφο, 
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ν επηκεξηζκφο δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζηελ 
θαηεγνξία 2.1-Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ εθηφο ΑΠΔ θαη 
ζηελ θαηεγνξία 1-Γηακφξθσζε θηηξίσλ θαη ρψξσλ». Ο επηρνξεγνχκελνο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο δηακνξθψλεηαη ζε 312.795,00€ θαη ε επηρνξήγεζε 
δεκνζίνπ ζε 140.757,75€. 

 
2.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΜΠΔΣΟΚΑΣ Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-01036   

 
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο “ΜΠΔΣΟΚΑΣ Α.Δ. 
Δκπνξηθή θαη Σερληθή Αλώλπκνο Δηαηξεία” κε θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-01036 γίλνληαη 
δεθηέο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, δαπάλεο ζηελ θαηεγνξία 2.1: 
«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ εθηφο ΑΠΔ». Ο εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο δηακνξθψλεηαη ζε 782.050,00€ θαη ε επηρνξήγεζε 
δεκνζίνπ ζε 273.717,50€. 
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3.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ              ΔΒ-01955 
 
ην θεθάιαην 10.5 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη φηη : «Δπηιέμηκεο είλαη 
νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ζην πξόγξακκα. ε πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζηώλ 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο όπσο π.ρ. έθδνζε παξαζηαηηθψλ (δειηία 
απνζηνιήο, CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 
έθδνζε αδείαο κηθξήο θιίκαθαο, θ.ι.π.),  κεξηθήο/νιηθή εμφθιεζε δαπαλψλ (π.ρ. 
πξνθαηαβνιή) νη ελ ιφγσ δαπάλεο φπσο θαη ην ζύλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 
ζρεδίνπ είλαη κε επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε 
επηρείξεζε έρεη ήδε εληαρζεί ζην πξόγξακκα ηόηε απεληάζζεηαη από απηό.». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηρείξεζε ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ. 
νδεγείηαη πξνο απέληαμε απφ ην πξφγξακκα θαη γηα ην ιφγν απηφ ν ΔΦΓ ζα πξέπεη 
λα απνζηείιεη επηζηνιή ζηελ επηρείξεζε γηα λα ηελ ελεκεξψζεη θαη λα δεηήζεη ηηο 
απφςεηο ηεο. 

 
4.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΚΤΡΗΑΚΖ & ΥΡΤΑΤΓΖ  ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ο.Δ.  

ΔΒ-02303 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ 
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο,ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 121.492,00€ ζε 120.842,00€ 
θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 60.746,00€ ζε 60.421,00€." 

 
4.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

Η. & Γ. ΑΗΒΑΕΗΓΟΤ – Γ.ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ Ο.Δ. 

ΔΒ-02222 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""Η. & Γ.Ατβαδίδνπ -Γ.Φηιηππίδεο Ο.Δ."" , 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 174.795,00€ απφ 174.615,00€, ν 
εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 174.615,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 
78.576,75€. 
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4.3. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΔΒ-03480 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Γε γίλεηαη δεθηή ε αθαίξεζε δαπάλεο αμίαο 9.000,00€ θαη 
δαπάλεο αμίαο 1.000,00€). 
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 65.238,20 € κε δεκφζηα 
επηρνξήγεζε 29.357,19 €. 

 
4.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

Α. ΑΓΚΟΤΣΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-01046 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ,δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ 
δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια 
ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα 
ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δε κεηαβάιινληαη. 

 
4.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

Α.Δ. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΔΒ-01056 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ,  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""A.E. Αλαθχθισζεο θαη Τπεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ"", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ 
αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 405.000,00€, ν εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 396.000,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 138.600,00€. 

 
4.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΓΔΧΡΓΗΟ  ΑΝΣ. ΜΑΣΘΑΗΟΤ & ΗΑ ΟΔ 

ΔΒ-01893 

Γε γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη κεηαβάιιεηαη νπζησδψο ν 
αξρηθφο ραξαθηήξαο θαη νη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο. Ζ κεηαβνιή ζπλίζηαηαη ζην 
γεγνλφο φηη αθαηξνχληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. 

 
4.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΚΡΑΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 
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ΔΒ-03416 

"Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""Κξαληάο Ησάλλεο"", δεδνκέλνπ φηη νη 
αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο 
ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δε κεηαβάιινληαη. 

 
4.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΟΦΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

ΔΒ-00704 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο «ΟΦΗ Βηνκεραληθή & Δκπνξηθή Αλψλπκε 
Δηαηξία Πιαζηηθψλ Δμαξηεκάησλ», δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ 
δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια 
ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα 
ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.  
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δε κεηαβάιινληαη. 

 
4.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΝΗΚΟ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ & ΗΑ ΟΔ 

ΔΒ-01130 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""Νίθνο Αξβαληηίδεο θαη ΗΑ Ο.Δ."", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο.  
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 83.779,63€ ζε 59.374,73 € θαη 
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 37.700,83€ ζηηο 26.718,63 €. 

 
4.10. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΟΡΜΠΗ ΑΒΔΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ  

ΔΒ-02762 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο «ΟΡΜΠΗ ΑΒΔΔ πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ», δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ 
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.  
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Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δε κεηαβάιινληαη. 

 
4.11. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

.ΥΑΝΗΧΣΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-01424 

Γελ γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ & 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο «.Υαληψηεο θαη ία Ο.Δ.», δεδνκέλνπ φηη 
δελ εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο επέλδπζεο θαη λα 
δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο. 
Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο αιινηψλεη ην αξρηθά εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. Ο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 321.465,00€ ζε ζπλνιηθφ 
31.883,16€ θαη επηρνξεγνχκελν 31.353,95€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 
144.659,25€ ζε 14.109,28€. 

 
4.12. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

ΔΒ-02062 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 188.060,00€ ζε 
181.490,00 € θαη ε αηηνχκελε επηρνξήγεζε απφ 84.627,00 € ζε 81.670,50 €. 

 
4.13. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΚΑΡΣΑΖ ΟΛΓΑ  ΜΑΡΗΑ  

ΔΒ-03557 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "Καξηάζε ιγα Μαξία", δεδνκέλνπ φηη νη 
αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο 
ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 64.830,00€ ζε 51.063,00€ θαη 
ε αηηνχκελε επηρνξήγεζε απφ 29.173,50€ ζηηο 22.978,35€. 

 
4.14. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΟΛΗΒ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΔΒ-01493 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο "ΟΛΗΒ Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο" 
(κε ηελ πεξηθνπή δαπάλεο αμίαο 118,4€ ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ 
Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο), δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ 
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ 
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βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 358.820,41€ ζε 356.312,90€, ν 
επηρνξεγνχκελνο απφ 309.425,00€ ζε 309.303,63€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
απφ 139.241,25€ ζε 139.186,63€. 

 
4.15. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΚΡΑΝΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΔΒ-02305 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""Κξαληάο Βαζίιεηνο"" ην νπνίν αιινηψλεη 
ελ κέξεη ην αξρηθά εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, κε ηελ θαηάξγεζε δαπαλψλ αμίαο 
45.500,00€. 
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 87.080,00€ ζε 41.580,00€ 
θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 39.186,00€ ζε 18.711,00€. 

 
4.16. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

Γ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ – Κ. ΣΔΚΑ  ΟΔ 

ΔΒ-02210 

Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δε γίλεηαη δεθηφ ιφγσ κε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο ηεο 
αιιαγήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
4.17. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 

ΠΑΛΚΟΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΔΒ-00146 

Γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο «Παιθνγηάλλεο Αζαλάζηνο», δεδνκέλνπ 
φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο 
επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο.  
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 400.000,00€ ζε 
189.447,02,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 180.000,00€ ζηηο 85.251,16€. 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 12/26-6-2012 
 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΑΜΑΡΗΝΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΦΟΗ Γ. ΓΑΣΔΡΖ Α.Δ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΒ-01693 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. ηνλ 
Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη (παξάγξαθνο 14.5) φηη απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο παξάηαζεο είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη θαηαβιεζεί (εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην 50% ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. ην ππφ εμέηαζε αίηεκα δελ πιεξείηαη ν δεχηεξνο 
φξνο. Χζηφζν, ην αίηεκα ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ θαζψο ην επελδπηηθφ 
ζρέδην αθνξά ζε κία θαη κφλν δαπάλε θαη ε αηηνχζα επηρείξεζε δελ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ 50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.1. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΟΡΣΗMAL SYNERGIES ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ,MARKETING  & 

ΠΡΟΧΘΖΖ  ΠΧΛΖΔΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΔΒ -03339 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. O ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο, ήηνη 
39.878,75€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 15.951,50€.  

 
 
 
2.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ  ΒΑΗΛΔΗΟ   

ΔΒ -01707 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. O ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε απφ 70.868,80€ ζε 
60.597,87€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 28.347,52€ ζε 24.243,15€.  

 
2.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΤΓΔΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ  

ΔΒ – 03272 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
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φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. O Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 189.800,00€ κε δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 75.920,00€.  

 

2.4. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

LOGIKA ΑΠΟΘΖΚΔΤΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ  

ΔΒ -02204  

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. O ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ, ήηνη 
382.205,63€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 152.882,25€. 
 

2.5. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΟΦΗΑ ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ  ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ -01689 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. O ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο, ήηνη 
53.260,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 21.304,00€.  
 
 
 

2.6. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΒ -02217 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηαηεξείηαη ζην χςνο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ 
π/π ζηηο 100.995,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 40.398,00€.  

 

2.7. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΒΗΟΜΑΝ ΑΝΤΦΧΣΗΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΑΒΔΔ 

ΔΒ -00391 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
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δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 209.597,00 € ζε 
208.697,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απν 83.838,80 € ζε  83.478,80€.  

 
2.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΟΗΚΟΥΖΜΗΚΖ Α.Β.Δ.Σ.Δ. 

ΔΒ -01534 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 174.537,50 € ζε 
171.213,95€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 69.815,00 € ζε 68.485,58€.  
Δπίζεο, δελ γίλεηαη δεθηή δαπάλε αμίαο 4.730,00€. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε θξίλεηαη 
σο κε επηιέμηκε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
2.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

Φ.Α. ΜΠΑΗΛΑ & ΗΑ Δ.Δ. 

ΔΒ -03678 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηαηεξείηαη ζην χςνο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ 
π/π ζηηο  236.600,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 94.640,00€.  
 

2.10. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

MEDIA COMMUNICATION ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΔΒ -03129 

Γίλεηαη απνδεθηή κεξηθψο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Ο ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 383.528,08€ ζε 361.179,49€ 
θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε κεηψλεηαη απφ 153.411,23€ ζε 144.471,80€ 

 

2.11. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΔΒ -01883 

Γίλεηαη απνδεθηή κεξηθψο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Ο ηειηθφο επηιέμηκνο επηρξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζηα 800.000,00€ 
θαη ε επηρνξεγνχκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε παξακέλεη ζηα 240.000,00€. 

 
2.12. 
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ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΦΟΗ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΑΝΟΞΔΗΓΟΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΓΔΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

ΔΒ -00383 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ αξρηθά εγθεξηκέλνπ π/π, ζηηο 
215.083,75€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 107.541,88€.  
Γελ γίλεηαη απνδεθηή δαπάλε ζπλνιηθήο αμίαο 490,00€. 

 
2.13. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

DON –POL ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΝΣΟ 

ΔΗΓΟΤ ΥΖΜΗΚΧΝ  ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ -01555 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ π/π, ζηηο 
395.745,00€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 158.298,00€.  

 
 
2.14. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

Η.ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ -01887 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 86.660,00 € ζε 86.109,05€ 
κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 34.664,00 € ζε 34.443,62€.  

 
2.15. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΦΟΤΣΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΔΒ -01146 

Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαζψο δηαπηζηψλεηαη, κε βάζε ηελ εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ θαη ηε δήισζε ηνπ επελδπηή, φηη νη δαπάλεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη 
πξνγελέζηεξεο ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην έξγν 
απεληάζζεηαη θαη επηβάιιεηαη ε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο εληφθσο. 
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2.16. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΡΟΤΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ΔΒ -00149 

Σν αίηεκα δε γίλεηαη δεθηφ, δηφηη αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 
2.17. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

Κ.ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ -01904 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 227.593,13 € ζε 
225.669,88€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 91.037,25 € ζε 90.267,95€.  

 
2.18. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

Α.ΜΟΥΟΓΗΑΝΝΖ –Γ.ΑΡΜΟΤΑΚΖ Ο.Δ. 

ΔΒ -01862 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
139.510,50€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 55.804,20€.  

 
2.19. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΞΔ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ Α.Δ. 

ΔΒ -00986 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
376.241,25€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 150.496,50€.  
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο νη αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν δαπαλψλ νη αμίεο ησλ 
νπνίσλ επαλέξρνληαη ζην εγθεθξηκέλν χςνο. 

 

2.20. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 
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INTELLIGENCE ΗΝ QUALITY SOLUTIONS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΔΒ -01306 

Σν αίηεκα απνξξίπηεηαη δηφηη αιινηψλεηαη ν αξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο 

 
2.21. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΑΥΧΠΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΒ -00936 

Σν αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ δηφηη αιινηψλεηαη ν αξρηθφο ραξαθηήξαο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ 

 
2.22. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

DNG AE 

ΔΒ -01332 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
200.185,14€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 80.074,25€.  

 
2.23. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

NEF ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΔΒ -01620 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
167.650,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 67.060,00€.  

 
2.24. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΦΟΗ ΠΑΛΛΑ ΟΔ 

ΔΒ -00445 

"Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη 
απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
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Σειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 190.667,00 € ζε 
141.455,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 76.266,80 € ζε 56.582,00€.  

 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νν 13/2-7-2012 
 
1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Κ. ΣΑΛΔΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΧΛΖΝΧΝ 

ΔΒ – 02022 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
400.000,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 160.000,00€.  

 

1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΑΡΗΑ ΜΑΡΟΤΖ  

ΔΒ – 03140 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
45.442,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 18.176,80€.  
Γελ γίλνληαη δεθηέο νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

1.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

PACKO FLEX A.E.B.E. 

ΔΒ – 03364 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
400.000,00€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 160.000,00€. 

 

1.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΔΑ: Β4ΓΘΦ-0ΕΨ



Σελίδα 36 από 38 

ΣΔΥΝΟΚΑΝ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΛΔΤΚΟΗΓΖΡΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΔΒ – 02366 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο. Ο 
ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζηνλ αξρηθά εγθεθξηκέλν ζε 
203.580,00€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 61.074,00€. 

 

1.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΠΟΡΓΚΟΛΣΑΛΑΛ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΟΤ ΟΜΑΡ 

ΔΒ – 01750 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.  
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 125.528,75 € ζε 
100.460,60€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 50.211,50 € ζε 40.184,24 € 

 

1.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 

ΔΒ – 01479 

Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δηφηη αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 
αξρηθά εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

 

1.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΔΡΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΔΒ – 02379 

Γε γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δηφηη αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αξρηθά 
εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δηφηη παξαιείπνληαη βαζηθέο δαπάλεο ΑΜΔΑ 
γηα ηηο νπνίεο ην επελδπηηθφ ζρέδην έρεη αμηνινγεζεί θαη βαζκνινγεζεί. 

 

1.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΕΟΤΜΠΛΗΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ  & ΗΑ ΟΔ 

ΔΒ – 03579 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
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φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
194.462,50€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 77.785€. 

 

1.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. 

ΔΒ – 01994 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
277.071,87€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 83.121,56€. 
Γαπάλε αμίαο 450€ δελ είλαη επηιέμηκε. 

 

1.10. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΡΓΧ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ  

ΔΒ – 01498  

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 
νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ 
φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
793.805,30€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 238.141,59€. 

 

 

1.11. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΑΤΡΟ Κ.ΠΑΝΣΑΕΖ 

ΔΒ – 00957 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. Ο ηειηθφο π/π δηακνξθψλεηαη ζηηο 140.715,00€ κε δ/δ 
70.357,50€. 

 

1.12. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΡΟΤΜΠΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

ΔΒ – 00514 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ. Ο ηειηθφο π/π δηακνξθψλεηαη ζηα 83.863,15€ κε δεκφζηα 
δαπάλε 41.839,85€. 
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1.13. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ  Γ. – ΓΑΛΛΑ Κ. Ο.Δ. 

ΔΒ – 00151 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηή ζχκθσλα κε εηζήγεζε ΔΦΓ. 
Μεηά ηα αλσηέξσ ν επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη θαη παξακέλεη ζηα 
42.537,50€ κε δεκφζηα δαπάλε 21.268,75€ 

 

1.14. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΑΝΣΑΡ ΜΠΔΣΟΝ ΔΠΔ 

ΔΒ – 01963 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε εηζήγεζε. 
Ο επηρνξεγνχκελνο παξακέλεη ζηα 377.742,68€ κε δεκφζηα δαπάλε 169.984,21€. 

 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ. 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηεινχλ ηα πξαθηηθά 8/14-6-2012, 
9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-6-2012, 12/26-6-2012 θαη 13/2-7-2012 ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 
 
 
    

Ο Τθππνπξγόο  Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

 

 

 

 

Αζαλάζηνο θνξδάο 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
- Γεληθφ Γ/ληή ΗΗ Γεληθήο Γ/λζεο 
- ΔΤΓ ΔΠΑΔ 
- Γ/λζε ΜΜΔ 
 
Κνηλνπνίεζε 
- ΔΦΔΠΑΔ 
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