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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:Αποδοχή Πρακτικών Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015  της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του   Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα, το άρθρο 13. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε με τα  Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), 

του  άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και 

της υπ' αριθ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, 

Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 

116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας». 

4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού.(ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015). 

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).   

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/22-10-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη». 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/592/18-8-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/22-4-2015) Απόφαση του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 

Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 

ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 

PO001). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), 

όπως ισχύει. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/6-8-2008 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά 

κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο 14. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 

540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ 24-9-2008). 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 

(ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 

502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 

(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ 

02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

21. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέματος 

προτεραιότητας 09 – «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

22. Την υπ. αριθ. πρωτ. 4226/1019Δ/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 

Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» 
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στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

23. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής 

προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς 

βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και 

της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996). 

24. Το Π.Δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού 

τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους 

τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 

92/Α/1997). 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5226/1295/Α2/24-07-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την Έγκριση του Οδηγού 

με θέμα «Οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)». 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4889/1206Α1/0020/11-07-2013 (ΦΕΚ 1834/Β/29-07-2013) Υπουργική 

Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής 

Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9670/1764/30-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα 

«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΦ-ΔΙΔ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

οικ.63206/499/11-6-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩ0Σ465ΦΘΗ-Α5Λ) και  ισχύει. 

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.11664/2172/10-10-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς 

ένταξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

29. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.9658/2338/11-8-2014 (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/29-8-2014) απόφαση περί σύστασης 

και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.14312/2711/11-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΚΝΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 1/11-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

32. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.2910/502/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-8ΧΘ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/18-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2909/503/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-7ΥΗ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-

2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.4503/784/11-4-2014  (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-2Φ8) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο. 5/15-1-2014, Νο 6/16-1-2014, Νο 

7/17-1-2014, Νο 8/28-1-2014, Νο 9/29-1-2014, Νο 10/30-1-2014, Νο 11/31-1-2014, Νο 12/10-2-

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
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2014 και Νο 13/28-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και 

απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

35. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36316/378/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 1/6-10-

2014, Νο 2/7-10-2014 και Νο 3/8-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

7ΑΣΜ465ΦΘΗ-22Ι). 

36. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36324/279/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικ ών No 4/9-10-

2014, Νο 5/10-10-2014 και  Νο 6/15-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

6ΩΑΖ465ΦΘΗ-ΘΑΣ). 

37. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36331/280/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 7/4-11-2014 

και Νο 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΨΙΖ9465ΦΘΗ-

ΠΣ8). 

38. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:81136/641/30-7-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 11/22-5-

2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 70ΕΖ465ΦΘΗ-

9ΗΤ). 

39. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ: 129233/99814-12-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών Νο 14/21-

10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 7ΥΛΥ4653Ο7-

7Ε3). 

40. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Εφαρμογών 

της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

41. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2015 έγγραφο της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Σ. 

42. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

43. Το Πρακτικό 15/21-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

44. Το Πρακτικό 16/22-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

45. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 79/17-2-2016 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος 

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο 

υποβλήθηκαν στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ τα Πρακτικά Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015. 

46. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 

30.000.000 εκ Ευρώ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή των Πρακτικών Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013», αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα του Ενδιάμεσου Φορέα 
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), ως 

ακολούθως: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-12-2015   

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ:  ΕΛΑΝΕΤ 

(Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου) 

 

1.1 ΕΞ2-00296 Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 1.300,00€ σε 1.080,00 €. Αναλυτικά:  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» από 1.300,00€ σε 

1.080,00€  

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0,00€ σε 10.500,00 €. Αναλυτικά:  

- Νέα δαπάνη «CRM» αξίας 10.500,00 € 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 20.000,00 € σε 12.000,00 €. Αναλυτικά:  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ» από 20.000,00 € σε 

12.000,00 €  

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 9.800,00 € σε 7.500,00 €. Αναλυτικά:  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» από 9.800,00 € σε 7.500,00 € 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από  36.100,00 € σε  36.080,00 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 16.245,00 € σε 16.236,00 €. 

 

1.2 ΕΞ2-00373 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Η λήψη απόφασης για το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστούν 

αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης για τις κάτωθι δαπάνες: (α) Δαπάνη α/α 1 «Get Your Gurus - IOS» 

αξίας 5.000,00 €, (β) δαπάνη α/α 2 «Get Your Gurus - ANDROID» αξίας 4.000,00 €, (γ) δαπάνη α/α 3 

«SEO» αξίας 7.200,00 € και (δ) δαπάνη α/α 6 «Πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση της πλατφόρμας 

PAYVIEWS» αξίας 11.000,00 €. 

 

1.3 ΕΞ2-00589 ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 102.802,01 € σε 69.672,00 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ» αξίας 1.500,00 € 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ» αξίας 700,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (NIR)» 

αξίας 24.800,00€ 

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ HD-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ» από αξία 

57.400,00€ σε αξία 51.725,00€  

- Αύξηση της αξίας της δαπάνης «Μονάδα Καταστροφής HD_Σύστημα Απομαγνητισμού» από 

αξία 7.714,00€ σε αξία 14.438,00€  

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 5.127,88 € σε 9.603,20 €. Αναλυτικά:  
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- Κατάργηση της δαπάνης «DESKTOPS» αξίας 1.489,68€ 

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «LAPTOP» από αξία 1.610,80€ σε αξία 1.482,20€  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «LAPTOP» από αξία 1.427,40€ σε αξία 942,00€  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΟΘΟΝΕΣ» αξίας 600,00€ 

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «RAD AIRMUX HIGH BANDWITH» από αξία 5.343,01€ σε 

αξία 5.343,00€  

- Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών της δαπάνης «Καρτα CISCO» αξίας 356,00€ κατά την 

αξιολόγηση κατηγοριοποιήθηκε ορθά από την κατηγορία δαπάνης 1 στην κατηγορία δαπάνης 

1Α. 

- Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών της δαπάνης «ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΤΕΡ» αξίας 1.480,00€ 

κατά την αξιολόγηση κατηγοριοποιήθηκε ορθά από την κατηγορία δαπάνης 1 στην κατηγορία 

δαπάνης 1Α. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 33.617,50€ σε 9.865,00 €. Αναλυτικά:  

- Αντικατάσταση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(SAP SERVER)» αξίας 

5.670,00€ σε «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» αξίας 2.200,00€  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SAP» από αξία 12.075,00€ σε αξία 

2.415,00€  

- Αντικατάσταση της δαπάνης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ HD» αξίας 6.320,00€ σε «SITE 

LICENCE» αξίας 1.450,00€  

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 39.100,00 € σε 36.882,82 €. Αναλυτικά:  

- Νέα δαπάνη «ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ» αξίας 849,00€. 

- Νέα δαπάνη «ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ» αξίας 4.083,82€. 

- Αντικατάσταση της δαπάνης «Υποστήριξη Σχεδιασμού» αξίας 10.800,00€ σε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ISO 27001:2013» αξίας 4.000,00€  

- Μείωση της αξίας της δαπάνης «Υποστήριξη σχεδιασμού ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων» από 

αξία 28.300,00€ σε αξία 27.950,00€  

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 0,00€ σε 1.765,00 €. Αναλυτικά:  

- Νέα δαπάνη «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» αξίας 1.765,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 0,00 € σε 9.551,58€. Αναλυτικά:  

- Νέα δαπάνη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 

8276,68€. Κατά την αξιολόγηση το ποσό διαμορφώθηκε σε 7.051,58€. Περικόπτονται 1225,1€ 

καθώς αφορούν σε έξοδα μετακίνησης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα πρέπει να ελεγχθεί η 

κατηγορία δαπάνης. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του επενδυτή η εν λόγω δαπάνη αφορά σε 

μελέτη και εμπίπτει στην κατηγορία δαπάνης 5. 

- Νέα δαπάνη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 27001» αξίας 2.500,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 4.500,00 € σε 0,00€. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» αξίας 

4.500,00€ 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής 

χαρακτήρας της επένδυσης, να υποβληθούν και να ελεγχθούν όλα τα επιμέρους απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες α/α 23 «Υποστήριξη σχεδιασμού ανάκτησης πολύτιμων 

μετάλλων» αξίας 27.950,00 € και α/α 25 «Μελέτη ελέγχου γραμμής παραγωγής και προϊόντων» αξίας 

7.051,58 €,  καθώς και να διαπιστωθεί το εύλογο του κόστους των εν λόγω δαπανών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 185.147,39 € σε 137.339,60 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 154.435,00 € σε 116.128,80 € και η δημόσια δαπάνη  

διαμορφώνεται από 46.330,50 € σε 34.838,64 €. 

 

1.4 ΕΞ2-01295 ΧΙΑ ΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, με εξαίρεση τη δαπάνη προσωπικού η οποία επανέρχεται στην εγκεκριμένη αξία, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 23.485,35 € σε 73.623,05 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «Προσφορά για αγορά γεμιστικής μηχανής» αξίας 9.700,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης αποχέτευσης σε αποχετευτικό δίκτυο 

& εργασίες σε χώρο παραγωγής» αξίας 5.900,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων Inverter» αξίας 1.028,15€ 

- Μείωση της αξίας της δαπάνης  «Προσφορά για μηχάνημα πακετοποίησης» από αξία 3.507,00 € 

σε αξία 3.122,75€  

- Νέα δαπάνη «Six nozzles Automatic filling machine» αξίας 34.200,10€. 

- Κατάργηση της νέας δαπάνης «Semi-auto labeling machine-I (round bottle)» αξίας 4450,00€ 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΕΛΑΝΕΤ 1965-3/11/2015 επιστολή του επενδυτη. 

- Νέα δαπάνη «Automatic round bottle labeling machine» αξίας 32.950,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 2.156,14 € σε 2.887,03 € Αναλυτικά:  

- Νέα δαπάνη «Φορητός υπολογιστής HP» αξίας 730,89€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 48.166,74 € σε 21.066,74 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «Προσφορά 55 challenge test & 45 δερματολογικοί έλεγχοι» αξίας 

18.300,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ANTIWRINKLE TEST - HAIR LOSS TEST» αξίας 8.800,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 70.587,16 € σε 51.452,92 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ HONG KONG» αξίας 5.850,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε Δ.Ε Bologna 2014» αξίας 9.360,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε Δ.Ε στο Άμστερνταμ» αξίας 4.800,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά ταξίδια και Διαμονή σε Amsterdam» αξίας 1.244,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά Εισιτήρια» αξίας 1.870,44€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Προσφορά Ξενοδοχεία Χονγκ Κονγκ» αξίας 2.400,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Προφορά για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα - Μιλάνο» αξίας 

274,88€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «Προσφορά για διαμονή σε ξενοδοχείο στην Ιταλία» αξίας 1.590,32€ 

- Νέα δαπάνη «Συμμετοχή στην έκθεση Intercharm Professional στη Μόσχα» αξίας 8.255,40€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 11.300,00 € σε 10.844,63 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «Μελέτη ISO 22716:2007» αξίας 3.800,00€ 

- Νέα δαπάνη «Διαχείριση επενδυτικού έργου» αξίας 3.344,63€ 

Η κατηγορία δαπάνης 7 παραμένει σε 16,800,00 €.  

 

Η δαπάνη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού επαναφέρεται στην εγκεκριμένη βάσει ένταξης αξία 

ποσού 16.800,00€, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος και ειδικότερα, στο 

Κεφάλαιο 8.2, «Όρια και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών», στο Κεφάλαιο 14 «Υποχρεώσεις 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων», παρ. 3 και στο Παράρτημα ΙΧ «Ανάλυση επιλέξιμων ενεργειών και 

δαπανών ανά κατηγορία ενέργειας», υποκεφάλαιο Β) «Επιλέξιμες Δαπάνες». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 185.775,39 € σε 189.954,37 €, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει 185.775,39 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει 83.598,93 

€. 

 

1.5 ΕΞ2-01536 DEVISE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟNTIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 
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παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 10.975,00€ σε 16.487,08€. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ» αξίας 3.700,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ» αξίας 5.500,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ» αξίας 295,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ» αξίας 745,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» αξίας 735,00€ 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΙΟΝΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» αξίας 5.300,00€ 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ» αξίας 3.625,00€ 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ» αξίας 5.800,00€ 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» αξίας 3.442,40€. 

Περικοπή ποσού 1.680,32€ καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη (9 σκαμπό). 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.913,30€ σε 7.710,8€. Αναλυτικά:  

- Προσθήκη νέας δαπάνης «TV TURBO-X 42"» αξίας 680,00ε 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER» αξίας 117,50€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 παραμένει στα 81.472,80€. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αξίας 24.800,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αξίας 17.600,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αξίας 8.800,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αξίας 22.500,00€ 

- Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΚΟΙΛΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΥΠΕΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ HOLLOW FIBER» αξίας 73,700,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 41.922,66€ σε 32.447,66 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AQUATECH AMSTERDAM 2015, 

03-06/11/2015» αξίας 6.705,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ» αξίας 

770,00€ 

- Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 2.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέο προϊόν (External MBR 

system in Container, Μοντέλο 2015) το οποίο θα προωθηθεί στις  αγορές της Κροατίας και της Κύπρου). 

Επίσης, το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (Packaged MBBR Sewage Treatment 

Plants, Μοντέλο 2012-2014) το οποίο θα προωθηθεί σε νέες αγορές (Ισημερινή Γουινέα, Ουγκάντα, 

Σουδάν, Κένυα, Λιβύη, Αίγυπτο) και Containerised MBR Systems, Μοντέλο 2013,2014 το οποίο θα 

προωθηθεί σε νέες αγορές (Αιθιοπία, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Βενεζουέλα) 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 155.540,76 €  

σε 152.375,34 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 69.993,34 € σε 68.568,90 €. 

 

1.6 ΕΞ2-00382 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 0,00 € σε 5.862,54 €. Αναλυτικά:  
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- Νέα δαπάνη «TV LED» αξίας 730,00€. 

- Νέα δαπάνη «Σύστημα προβολής» αξίας 5.132,54€. 

Η κατηγορία δαπάνης 1A τροποποιείται από 9.600,00 € σε 16.547,14 €. Αναλυτικά:  

- Αντικατάσταση της δαπάνης «Αγορά tablet» αξίας 7.600,00€ σε «Αγορά laptop» αξίας 

9.477,00€. 

- Νέα δαπάνη «Σύστημα προβολής προϊόντων της επιχείρησης» αξίας 1.045,61€. Κατά την 

αξιολόγηση μεταφέρθηκαν από την κατηγορία δαπάνης 1 στην 1A καθώς αφορούν σε ipad και 

tablets. 

- Νέα δαπάνη «Σύστημα προβολής προϊόντων της επιχείρησης» αξίας 4.024,53 €. Κατά την 

αξιολόγηση μεταφέρθηκαν από την κατηγορία δαπάνης 1 στην 1A καθώς αφορούν σε ipad και 

tablets. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 9.400,00€ σε 9.306,00€. Αναλυτικά:  

- Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης «ALPHA E-COMMERCE B2B – ΑΓΓΛΙΚΑ» αξίας 

9.306,00€. Κατά την αξιολόγηση έγινε περικοπή της δαπάνης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό του 

προγράμματος η παραμετροποίηση του λογισμικού μπορεί να είναι έως το 10% της αξίας αυτού.  

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 38.403,00€ σε 12.919,30 €. Αναλυτικά:  

- Αντικατάσταση της δαπάνης «Εξοπλισμός περιπτέρου IMM world» αξίας 3.967,00€ σε 

«Εξοπλισμός περιπτέρου IMM world + έντυπα + εταιρικό video» αξίας 2.752,00€. Κατά την 

αξιολόγηση έγινε περικοπή κατά 1459€ καθώς αφορούν σε μη επιλέξιμες δαπάνες (Raincoats, 

Pens, Whitepaper, Agents Fee). 

- Αύξηση της αξίας της δαπάνης «Δωμάτια σε ξενοδοχείο» από 70,00€ σε 76,30€. Κατά την 

αξιολόγηση έγινε περικοπή αξίας 6,36€ καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη.  

- Αντικατάσταση της δαπάνης «Δαπάνες προβολής (advertising articles) σε περιοδικά στη 

Ρουμανία» αξίας 15.000,00€ σε «Δαπάνες προβολής (advertising articles) σε περιοδικό» αξίας 

3.420,00€. 

- Νέα δαπάνη «Προωθητικό υλικό» αξίας 281,00€. 

- Νέα δαπάνη «Υλικό προβολής» αξίας 1.580,00€. Κατά την αξιολόγηση έγινε περικοπή αξίας 

1969€ που αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες (25φυλλο μπλοκ, κουτί ENTERSOFT 2 είδη). 

- Κατάργηση της δαπάνης «Ενέργειες δημοσιότητας και adventorials στη Σερβία» αξίας 

3.788,00€. 

- Κατάργηση της δαπάνης «Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στη Βουλγαρία» αξίας 

3.984,00€. 

- Κατάργηση της δαπάνης «Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στην Κύπρο» αξίας 6.784,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 73.653,00€ σε 60.884,98€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 71.170,00€ σε 46.813,07€ και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 32.026,50€ σε 21.065,88€.  

Η επιχείρηση έχει λάβει προκαταβολή το 86,18% της επιχορήγησης όπως διαμορφώθηκε κατά την 

ένταξη της επένδυσης στο πρόγραμμα, ήτοι 27.600,00€. Συνεπώς, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, 

θα πρέπει να γίνει έντοκη επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης και να εφαρμοστούν τα οριζόμενα να 

εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) σχετικά με 

την απαιτούμενη δημοσιονομική διόρθωση. 

 

1.7 ΕΞ2-00657 ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 35.000,00 € σε 12.979,97 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗ» αξίας 35.000,00€ 

- Νέα δαπάνη «ΣΟΥΣΙΑΜΙΕΡΑ SD600» αξίας 12.979,97€.  

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0,00€ σε 15.400,03 €. Αναλυτικά:  
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- Νέα δαπάνη «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ATLANTIS» αξίας 14.000,03€. 

- Νέα δαπάνη «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ATLANTIS» αξίας 

1.400,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 3.140,00 € σε 0,00 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ‘MINI PARTIES’» αξίας 3.140,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 29.715,00 € σε 39.475,00 €. Αναλυτικά:  

- Κατάργηση της δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ ‘ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ’ (3ΠΤΥΧΟ Α4)» αξίας 1.385,00€ 

- Νέα δαπάνη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ IFE 2015 ΛΟΝΔΙΝΟ 

22-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015» αξίας 11.145,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένουν 

70.855,00 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει 31.884,75 €. 

 

1.8 ΕΞ2 – 00896 ΙΝΒΙΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Απορρίπτεται, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης ως προς την επαναφορά της δαπάνης 

«Διαμονή σε ξενοδοχείο για την έκθεση στην Τουρκία» αξίας 760,55€, καθώς κατά την εξέταση 

προέκυψε ότι το τιμολόγιο που αφορά στην εν λόγω δαπάνη δεν εκδόθηκε στην επωνυμία της 

επιχείρησης. 

 

1.9 ΕΞ2 – 00464 ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

H επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραμμα, ως εισήγηση ΕΦΔ, λόγω υπέρβασης του ορίου 

επιχορήγησης που προβλέπεται από τον Κανονισμό De minimis. Η επιχείρηση θα πρέπει να επιστρέψει 

τη ληφθείσα προκαταβολή ύψους 43.245,52€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) σχετικά με την απαιτούμενη δημοσιονομική διόρθωση. 

 

1.10 ΕΞ2 – 00701 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. 

Η επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραμμα, ως εισήγηση ΕΦΔ, λόγω υπέρβασης του ορίου 

επιχορήγησης που προβλέπεται από τον Κανονισµό De minimis. 

        

1.11 ΕΞ2 – 00739 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 

από τον ΕΦΔ ότι η επιχείρηση έχει υπερβεί το όριο επιχορήγησης που προβλέπεται από τον Κανονισµό 

De minimis. 

 

1.12 ΕΞ2 – 00879 ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Α.Ε. 

H επιχείρηση, ως εισήγηση ΕΦΔ, απεντάσσεται από το πρόγραμμα λόγω υπέρβασης του ορίου 

επιχορήγησης που προβλέπεται από τον Κανονισμό De minimis. Επιπλέον, παύουν να ισχύουν οι 

προϋποθέσεις συνέχισης της συνεργασίας με τους κωδικούς ΕΞ2 - 00863 και ΕΞ2 - 00896 και συνεπώς, 

οι επιχειρήσεις «COMMERCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΙΝΒΙΖΙΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» συνεχίζουν ως αυτόνομα σχέδια με χαμηλότερο ποσοστό 

επιχορήγησης, το οποίο, σύμφωνα με το καθοριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, διαμορφώνεται 

σε 35% για την πρώτη και σε 45% για τη δεύτερη, αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με 

κωδικούς ΕΞ2-00863 και ΕΞ2-00896 θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  
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1.13 ΕΞ2 – 01076 ΣΚΑΓΙΑΣ Θ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραμμα, ως εισήγηση ΕΦΔ, λόγω υπέρβασης του ορίου 

επιχορήγησης που προβλέπεται από τον Κανονισµό De minimis. 

 

 

1.14 ΕΞ2-00890 ΣΙΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.15 ΕΞ2-00844 ENVIROMETRICS (ΕΝΒΙΡΟΜΕΤΡΙΚΣ) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.16 ΕΞ2-00516 ECOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

2. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ  -  ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 

 

2.1 ΕΞ2-00276 ΚΟΣΜΟΤΡΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κοινές ενέργειες: 

1. Κατηγορία 4: Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑ» αξίας 

4.000,00€. 

2. Κατηγορία 4: Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ» αξίας 410,00€. 

3. Κατηγορία 4: Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ» αξίας 783,00€. 

    

Κατηγορία 1: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΘΕΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΥ AMTEC» αξίας 63.800,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΘΕΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΟΝΗΣ» αξίας 54.400,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ PIM KAI ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ SCHNEIDER» αξίας 

6.740,00€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΝΟΧ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ» αξίας 

12.150,00€. 

5. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ MORI» αξίας 4.880,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 4.500,00€. 

7. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ» αξίας 14.000,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΝ» αξίας 22.620,00€. 

 

Κατηγορία 3: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000» ως προς τον 

προμηθευτή από ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε.   
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2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 40 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ» αξίας 8.150,00€. 

 

Κατηγορία 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. SIAL PARIS 2014» αξίας 8.900,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. SIAL CHINA 2014» αξίας 8.580,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 23.842,00€.    

4. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. GULFOOD 2014» 

αξίας 8.800,00€ από τη δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. GULFOOD 2015 ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 

8.560,00€.   

5. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως 

προς την αξία από 17.150,00€ σε 7.100,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 8.500,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ GULFOOD 2015» 

αξίας 1.590,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ GULFOOD 2015» αξίας 

1.610,00€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HORECA ALBANIA 2015» 

αξίας 3.060,00€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ HORECA ALBANIA 2015» 

αξίας 1.195,00€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HORECA ALBANIA 2015» αξίας 

880,00€. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ HORECA ALBANIA 2015» αξίας 

227,66€. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HORECA 2015 ΑΘΗΝΑ» 

αξίας 9.100,00€. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HORECA 2015 AΘΗΝΑ» αξίας 500,00€. 

Η δαπάνη γίνεται δεκτή στο ποσό των 469,48€ κατόπιν αποφορολόγησης.  

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ HORECA 

2015 ΑΘΗΝΑ» αξίας 700,00€. 

16. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΝΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ HORECA 

2015 AΘΗΝΑ» αξίας 488,58€. 

17. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ HORECA 2015 ΑΘΗΝΑ» 

αξίας 520,20€. 

 

Κατηγορία 5: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000» ως προς τον 

προμηθευτή από ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΒΕΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.   

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ» αξίας 7.500,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ» αξίας 6.500,00€. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 182.742,00 € σε 183.063,92 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 182.742,00 € σε 178.787,84 € και η δημόσια δαπάνη  

διαμορφώνεται από 100.508,10 € σε 98.333,31 €. 

 

2.2 ΕΞ2-00895 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε. 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 
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1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δαπάνες για κατασκευή θερμαινόμενης πισίνας» αξίας 59.195,60€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης Δαπάνη για κατασκευή θερμαινόμενης πισίνας» αξίας 18.370,75€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «Ασύρματο Σύστημα καρδιακής αποκατάστασης» αξίας 36.480,00€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Σύστημα καρδιο-αναπνευστικής αξιολόγησης» αξίας 27.650,00€. Η δαπάνη 

αποτελείται από: 

• Εργοσπιρόμετρο Quark CPET με ηλεκτροκαρδιογράφο 12 καναλιών αξίας 22.000,00€ 

• Λογισμικό αξίας 2.000,00€ 

• Υπολογιστής με οθόνη, εκτυπωτή και ups αξίας 1.200,00€ 

• Τροχήλατο medical cart αξίας 1.500,00€ 

• Οξύμετρο αξίας 950,00€ 

Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1, καθώς δεν πρόκειται για λογισμικό αλλά 

για εξοπλισμό. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ SAMSUNG» αξίας 2.600,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από τη δαπάνη 1Α στην 1 σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. 

 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ HARWARE ΥΛΙΚΟ» αξίας 6.596,00€ και αφορά στην 

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Προμήθεια HARDWARE» αξίας 6.418,00€. Η δαπάνη περιλαμβάνει: 

• Server DELL PE αξίας 1.650,00€ 

• Μνήμη DELL 8 GB τεμ 9 συνολικής αξίας 918,00€ 

• Δίσκος DELL 1 TB τεμ. 5 συνολικής αξίας 725,00€ 

• SWDSP SRVWINSVR STD 2012 TEM 1 αξίας 575,00€  

• SWMS-DSPWIN SRVR DEVICE CAL 2012 ΤΕΜ.4 συνολικής αξίας 454,00€ 

• Δίσκος WD SATA 3 ΤΕΜ 4 συνολικής αξίας 624,00€  

• SWITCH CISCO ΤΕΜ 1 αξίας 462,00€ 

• Συσκευή δικτυακής αποθήκευσης QNAP TS-420 ΤΕΜ 1 αξίας 310,00€. 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού 700,00€  

 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «Πιστοποίηση Εταιρείας σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης 

υπηρεσιών Temos» αξίας 17.330,00€. 

 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δαπάνη για διαφήμιση σε περιοδικό» αξίας 7.000,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» αξίας 12.760,06€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δαπάνες για εισαγωγή της εταιρείας σε μηχανές αναζήτησης» αξίας 

13.310,00€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Δαπάνες για εισαγωγή της εταιρείας σε μηχανές αναζήτησης» αξίας 

3.470,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «Δαπάνες για εισαγωγή της εταιρείας σε μηχανές αναζήτησης» αξίας 

2.650,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «Δαπάνες για εισαγωγή της εταιρείας σε μηχανές αναζήτησης» αξίας 

3.950,00€. 

 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Πιστοποίηση Εταιρείας» αξίας 17.635,89€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Προώθηση στις διεθνείς αγορές» αξίας 14.000,00€. 

 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να υποβληθούν και να ελεγχθούν τα 

παραδοτέα της δαπάνης α/α 7 «Πιστοποίηση Εταιρείας σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης 

υπηρεσιών Temos» αξίας 17.330,00 €, καθώς επίσης να ελεγχθεί η δαπάνη για το εύλογο του κόστους. 

Επιπρόσθετα, να ελεγχθεί για το εύλογο του κόστους και η δαπάνη α/α 24 «Προώθηση στις διεθνείς 

αγορές» αξίας 14.000,00 €. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 194.765,40 € σε 199.965,22 €, ενώ o επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 194.765,40 € και 87.644,43 € αντίστοιχα. 

 

 

2.3 ΕΞ2-01089 PAP SAFETY GLASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Κατάργηση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» 

αξίας 79.930,00€.   

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 40.000,00€. 

 

Κατηγορία δαπανών 2: 

3. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ATLANTIS CRM» ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως προς τον προμηθευτή.  

 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός και δημιουργία εταιρικού foulder και σχεδιασμός μακετών» 

αξίας 1.750,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 3 στην 4 σύμφωνα με τον οδηγό του 

προγράμματος. 

 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 11.500,00€.   

2. Κατάργηση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ batmatt ΓΑΛΛΙΑ» 

αξίας 24.300,00€.  

3. Κατάργηση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ» αξίας 24.800,00€.  

4. Αντικατάστασης εγκεκριμένης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΕΤΑΣ» αξίας 

5.000,00€ του προμηθευτή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑ από τη δαπάνη «Μελέτη, 

έρευνα και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας» ίδιας αξίας του προμηθευτή ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή στην Ιταλία» αξίας 217,10€ και αφορά στην συμμετοχή σε 

επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «Αεροπορικά Εισιτήρια» αξίας 219,66€ και αφορά στην συμμετοχή σε 

επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη το 2015. Η δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 

109,83€, καθώς ένα μέρος μόνο της διαδρομής της μετακίνησης αφορά στην επιχειρηματική αποστολή. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «Αεροπορικά Εισιτήρια» αξίας 340,00€ και αφορά στην συμμετοχή σε 

επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη το 2014. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «Παραγωγή folder και μονόφυλλων» αξίας 3.250,00€. 

 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Συμβουλευτική υποστήριξη» ως προς τον προμηθευτή από Α. 

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε σε  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ\ 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Έρευνα αγοράς στην Τουρκία» ως προς τον προμηθευτή από Α. 

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε σε  ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 172.670,00€ σε 77.806,93€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 172.670,00€ σε 75.613,86€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 77.701,50€ σε 34.026,24€. 

 

2.4 ΕΞ2-01217 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1Α: 

1. Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» αξίας 6.985,00€ του προμηθευτή Β. Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ από τη 

δαπάνη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 3.100,00€ του προμηθευτή EXELIXIS 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  

 

Κατηγορία 2: 

1. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «e-shop & SEO» ως προς τον προμηθευτή από A. 

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε EVOLUTION GROUP ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ. 

 

Κατηγορία 4: 

1. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «MEDIA PROMOTION» ως προς τον προμηθευτή από 

A. ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε EVOLUTION GROUP ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HO.RE.CA» αξίας 10.000,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» αξίας 

2.000,00€. 

4. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ» αξίας 2.500,00€. 

5. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» 

αξίας 2.500,00€. 

6. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ» αξίας 4.500,00€. 

7. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 2.000,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 

ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 2.400,00€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ» αξίας 2.400,00€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 8.000,00€.  

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΔΥΣΣΟ» αξίας 379,00€ και 

αφορά στα έξοδα μετακίνησης ενός στελέχους στην Οδυσσό. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΔΥΣΣΟ» αξίας 165,00€ και 

αφορά στα έξοδα διαμονής. 

 

Κατηγορία 5: 

1. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ως προς τον 

προμηθευτή από A. ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε EVOLUTION GROUP ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ. 

2. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ» ως προς τον 

προμηθευτή από A. ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε EVOLUTION GROUP ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «MEDIA PLANNING» αξίας 5.200,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από τη 

δαπάνη 4 στην 5 σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 59.685,00 € σε 50.844,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.555,56€ σε 46.634,29€ και η δημόσια δαπάνη  διαμορφώνεται 

από 26.350,00€ σε 20.985,43 €. 

 

2.5 ΕΞ2-01696 Σ. ΚΕΧΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κοινές Ενέργειες: 

Κατηγορία 4: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης κοινής δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» ως προς την αξία από 

9.680,00 € σε 5.850,00€ και ως προς τον προμηθευτή από LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 

σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

 

Μη κοινές δαπάνες 

Κατηγορία 1: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Αυτόματο μονοκέφαλο ταπωτικό βίδας» αξίας 29.000,00€. 

2. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Αντλία φυγόκεντρος με ελαστική φτερωτή για την διακίνηση 

υγρών μοντέλο» αξίας 3.750,00€. 

3. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Fan Coils» αξίας 1.800,00€. 

4. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «Εξοπλισμός Φωτογραφικού Studio» ως προς τον επιμέρους 

εξοπλισμό και ως προς την αξία από 5.628,00 € αε 1.504,06€.  

  

Κατηγορία 1Α: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕ REWINDER» αξίας 2.360,00€. 

2. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «HARDWARE» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως προς 

την αξία από 5.390,00€ σε 5.862,00€ και ως προς τον προμηθευτή από THINX AE σε THINX ΕΠΕ.  

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» αξίας 334,94€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» αξίας 8,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αξίας 105,00€.Η δαπάνη περικότεται, 

καθώς αφορά σε εργασίες στον server που ήδη διέθετε η επιχείρηση.  

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Η/Υ» αξίας 48,62€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ TURBO X» αξίας 330,01€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Η/Υ» αξίας 124,88€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 445,64€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» αξίας 28,29€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Η/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» αξίας 53,59€. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «NOTEBOOK HP » αξίας 284,05€ 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ » αξίας 1.817,76€ 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «NOTEBOOK αξίας 762,60€. 

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DELL» αξίας 527,64€. 

 

Κατηγορία 2: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «SOFTWARE» αξίας 8.530,00€. 

2. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «Κατασκευή E-shop» ως προς την αξία από 8.000,00€ σε 

5.000,00€ και ως προς τον προμηθευτή από ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΔΑΡΛΑΣ σε ΚΑΝΑΚΑ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑ. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ» αξίας 330,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από 

την κατηγορία 1Α στη 2 και περικόπτεται ως μη επιλέξιμη. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» αξίας 324,00€. Η δαπάνη 

περικόπτεται, καθώς αφορά σε ανανέωση άδειας χρήσης λογισμικού.  

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 1.625,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Entersoft Business Suite» αξίας 14.000,00€.  Η δαπάνη 

περιλαμβάνει την προμήθεια του CRM αξίας 13.500,00€ και την εγκατάστασή του αξίας 500,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ E SHOP» 

αξίας 1.000,00€ λόγω διάσπασης της αρχικά αιτούμενης δαπάνης   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ» σε δύο επιμέρους δαπάνες, 

η μία εκ των μεταφέρεται στην κατηγορία 2, καθώς αφορά σε συνοδευτική δαπάνη της εγκεκριμένης 

δαπάνης «Κατασκευή E-shop» (όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω).  

 

Κατηγορία 3: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 4 ΣΗΜΑΤΩΝ» αξίας 4.000,00€. 
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 Κατηγορία 4: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ENTYΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 8.000,00€. 

2. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ FANCY FOODS 2014» αξίας 15.000,00€. 

3. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «IN STORE PROMOTIONS» αξίας 4.000,00€. 

4. Τροποποίηση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «SOCIAL MEDΙA» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως 

προς την αξία από 7.000,00€ σε 8.200,00€ και ως προς τον προμηθευτή από ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΔΑΡΛΑΣ σε 

ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.  

5. Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ SIAL» αξίας 5.320,00€ από τη δαπάνη 

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» αξίας 1.724,10€. Η δαπάνη περικόπτεται στο 

ποσό των 1.000,00€, ώστε να τηρείται το όριο των 200,00€ ανά άτομο και ανά ημέρα που θέτει ο οδηγός 

του προγράμματος για τη διαμονή. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» αξίας 6.575,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» αξίας 1.200,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 1.000,00€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» αξίας 1.600,00€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» αξίας 800,00€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND MANUAL ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ» 

αξίας 3.000,00€. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 190,00€. Η δαπάνη περικόπτεται ως 

μη επιλέξιμη. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 

2.631,00€. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ 8ΣΕΛΙΔΟ» αξίας 1.480,00€. 

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΩΡΙΚΗ» αξίας 481,20€. 

16. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» αξίας 450,00€. 

17. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ» αξίας 2.550,00€. Η δαπάνη διασπάται σε δύο επιμέρους 

δαπάνες: 

• «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ E SHOP» αξίας 1.000,00€ και 

μεταφέρεται στην κατηγορία 2, καθώς αφορά σε συνοδευτική δαπάνη της εγκεκριμένης δαπάνης 

«Κατασκευή E-shop».  

• «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ» αξίας 

1.550,00€ και παραμένει στην κατηγορία 4 

18. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ DETROP ΚΑΙ ΟΙΝΟΡΑΜΑ» αξίας 3.200,00€. 

19. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2015» αξίας 2.110,00€. 

20. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2014» αξίας 2.770,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο 

ποσό των 2.620,00€, καθώς περιλαμβάνει δαπάνη συμμετοχής σε διαγωνισμό που κρίνεται μη επιλέξιμη. 

21. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΑΘΗΝΑΣ» αξίας 1.700,00€. 

22. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΔΗΛΩΣΗ OENOS DETROP 2015» αξίας 1.340,00€. 

23. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OENOS 2015 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» 

αξίας 1.200,00€. 

24. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2015» αξίας 1.550,00€. 

25. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ» αξίας 81,00€. Η δαπάνη 

περικόπτεται, καθώς αφορά σε συμμετοχή της εταιρίας σε εκδήλωση κατά την διεξαγωγή της Έκθεσης 

ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2014. 

26. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2015» αξίας 154,18€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο ποσό των 133,81€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 

27. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2014» αξίας 204,29€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο ποσό των 178,40€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 
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28. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PROWEIN 2014» αξίας 900,00€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 630,84€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμε δαπάνες διατροφής, ενώ 

παράλληλα επιλέξιμη είναι η διαμονή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης.  

29. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PROWEIN 2015» αξίας 750,00€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 630,84€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 

30. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2014» αξίας 

226,45€. Η δαπάνη περικόπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας της δαπάνης. 

31. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ROLL UP ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ» αξίας 

445,00€. Η δαπάνη περικόπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας της δαπάνης. 

32. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 4.053,00€. Η δαπάνη 

περικόπτεται, καθώς αφορά σε προβολή της επιχείρησης στο ελληνικό portal www.ekathimerini.com.  

33. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 410,00€. Η δαπάνη περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά σε εκτύπωση σε καμβά.    

34. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SIAL 2014» 

αξίας 76,00€. 

35. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 70,00€. 

36. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» αξίας 500,35€. 

37. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ PROWEIN 2014» αξίας 127,82€. 

38. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ PROWEIN 2015» αξίας 190,38€. 

39. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2014» αξίας 128,00€. 

40. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2015» αξίας 

144,40€. 

41. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» αξίας 4.850,00€. 

 

Κατηγορία 5: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «Υπηρεσίες Coaching & Mentoring» ως προς την ποσότητα από 

15 σε 24 μήνες και ως την τελική αξία από 9.000,00€ σε 14.400,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ BRAND ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

MARKETING» αξίας 6.400,00€. 

 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 125.458,00 € σε 118.755,12 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 69.001,90 € σε 65.315,32 €. 

 

2.6 ΕΞ2-01221 ΙΩΑΝΝΑ Β. ΨΥΧΟΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» ως προς τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του επιμέρους εξοπλισμού, χωρίς μεταβολή του προμηθευτή και της αξίας της 

αρχικής δαπάνης.  

2. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως 

προς την μονάδα μέτρησης από αποκοπή σε τεμάχια, την ποσότητα από 1 σε 2 και την συνολική αξία από 

αξία από 1.131,00€ σε 498,00€ και ως προς τον προμηθευτή από ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 

ΑΕ σε ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε.  

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ» αξίας 279,00€. 

 

Κατηγορία 1Α: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» ως προς το φυσικό αντικείμενο 

και ως προς την αξία από 6.172,00 € σε 3.358,32€ χωρίς να μεταβάλλεται ο προμηθευτής. Η 

τροποποιημένη δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια server, μνήμη DELL, δίσκους WD SATA, 

SYNOLOGY NAS κλπ. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 54,32€, καθώς αφορά σε αναλώσιμα-

μικροεξαρτήματα (πολύμπριζα). Επίσης, η επιμέρους δαπάνη ANTIVIRUS SYMANTEC τεμ. 8 
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συνολικής αξίας 248,00€ μεταφέρεται στην κατηγορία 2 με τη δημιουργία νέας δαπάνης «ANTIVIRUS 

SYMANTEC», καθώς πρόκειται για λογισμικό. Η τελική αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 

3.056,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ROUTER» αξίας 411,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» αξίας 257,20€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 970,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 325,00€. 

 

Κατηγορία 2: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ SOFT1» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως προς 

την αξία από 18.700,00€ σε 10.000,00€ και ως προς τον προμηθευτή από ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε 

SOFT ONE TECHNOLOGIES AE. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ANTIVIRUS SYMANTEC» αξίας 248,00€. Η δαπάνη προέρχεται εκ 

μεταφοράς από την κατηγορία 1, λόγω λανθασμένης κατηγοριοποίησης. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αξίας 

650,00€. Η δαπάνη δε γίνεται δεκτή και περικόπτεται λόγω εύλογου κόστους, καθώς αφορά στην 

εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (ενός server και 2 Η/Υ) και ήδη η επιχείρηση αιτείται και 

άλλη δαπάνη με το ίδιο αντικείμενο. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 1.330,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 384,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 192,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 960,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 720,00€. Η δαπάνη περικόπτεται, 

καθώς αφορά σε δαπάνη ανανέωσης-νομιμοποίησης άδειας λογισμικού.  

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SOFT 1» αξίας 414,00€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SOFTONE 300» αξίας 349,00€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SOFT1 300» αξίας 2.000,00€.  

 

Κατηγορία 3: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ» αξίας 450,00€. 

 

Κατηγορία 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (SOCIAL MEDIA-GOOGLE 

AD WORDS)» αξίας 1.700,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αξίας 13.500,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 4.750,00€. 

4. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 7.000,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 1.440,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 81,77€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 103,26€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 298,12€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή 

έως του ποσού των 253,52€, καθώς επιλέξιμη είναι η διαμονή έως 2 ατόμων. Επιπλέον, έχει γίνει 

αποφορολόγηση.   

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ» αξίας 56,10€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 

7.172,34€. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 2.961,04€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη 

παραγωγής εντύπων στην ελληνική γλώσσα μόνο. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 4.211,30€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 

1.923,00€. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 180,00€, καθώς αφορούν σε μη επιλέξιμες δαπάνες 

για μπλοκ και φιλμς. Η τελική αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 1.743,00€ 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ» αξίας 90,00€. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» αξίας 200,00€, η οποία αφορά στην συμμετοχή στην 

έκθεση. 
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14. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ» αξίας 50,00€, η οποία αφορά στην συμμετοχή 

στην έκθεση. 

 

Κατηγορία 5: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» ως προς την αξία από 4.000,00 € σε 3.597,72€ και ως προς τον 

προμηθευτή από Α ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ. 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ» ως προς τον προμηθευτή από Α 

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 69.943,00€ σε 47.187,87€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 69.943,00€ σε 43.819,45€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 24.480,05€ σε 15.336,81€. 

 

2.7 ΕΞ2-01840 ΛΑΖΑΡΟΥ Λ. ΒΑΣΣΟΥ Α ΟΕΕ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1Α : 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ως προς το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο από 7.168€ σε 6.999€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Η δαπάνη πλέον περιλαμβάνει 

εκτός από Hardware εξοπλισμό και έναν εκτυπωτή για ετικέτες μαζί με barcode scanner, antivirus και 

Office. Για τον λόγο αυτό η δαπάνη σπάει σε δύο επιπλέον δαπάνες:  

1.α. «HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 5.769€.  

2.β. «ΕΚΤΥΠΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ & BARCODE SCANNER» αξίας 550€. Η δαπάνη μεταφέρεται 

από την κατηγορία 1Α στην κατηγορία 1 καθώς δεν αφορά μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

3.γ. «ANTIVIRUS & OFFICE»  αξίας 680€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην 

κατηγορία 2 καθώς δεν αφορά μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά λογισμικό.  

Σύνολο δαπανών: 6.999€ 

Κατηγορία 1 : 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝ» 

ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 9.800€ σε 10.400€.  

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΑΤΜΟΥ» αξίας 

4.000€. 

Κατηγορία 2 : 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 7 PRO GR» αξίας 140€. 

2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «SOFTWARE FASHION LIFE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΟΥΝΑΣ» ως προς το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 17.600€ σε 9.200€,  ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» αξίας 1.880€. 

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -SHOP» αξίας 11.000€.  

Κατηγορία 3 : 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ COLLECTION» ως προς το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο από 7.500€ σε 3.800€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ COLLECTION» αξίας 3.000€ 

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙAΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ OLLECTION» αξίας 660€. 

Κατηγορία 4 : 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 4Η ΕΚΘΕΣΗ FUR EXCELLENCE IN 

ATHENS» αξίας 8.500€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΚΘΕΣΗ FUR 

EXCELLENCE ΙΝ ΑΤΗΕΝS» αξίας 16.800€. 

3.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΕΦΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΚΘΕΣΗ FUR 

EXCELLENCE IN ATHENS» αξίας 2.530€.  
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4.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 4.600€ σε 3.820€, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από FOURKIOTIS TOURS σε TRAVELINE Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Ι.Κ.Ε.  

5.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ 

ΚΟΝΓΚ» από 4.415€ σε 1.014,03€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΚΡΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ σε 

ΚΡΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  

6.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ» αξίας 6.720€ 

ως προς τον προμηθευτή από HONG KONG CONVENTION & EXHIBITION CENTER σε FED OF 

FUR M&D(HK) LTD. 

7.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ» αξίας 999,55€. 

8.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ 

ΚΑΤΟΡΙΑ» αξίας 6.600€ σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 40η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ» αξίας 7.980€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

9.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» αξίας 16.800€ σε «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 40η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» αξίας 3.822,60€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ σε ΛΑΣΠΑ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.  

10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 40η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» αξίας 1.741,80€.   

11.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 40η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» αξίας 700€.  

12.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ» ως προς το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 3.216€ σε 3.216,03€ σύμφωνα με τα συνημμένα τιμολόγια, ενώ 

ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

13.Προσθήκη νέας δαπάνης «Google Adwards» αξίας 7.300€. 

14.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 10ΛΕΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ» αξίας 420€. 

15.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ LOOKBOOK ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» αξίας 1.000€. 

16.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 3.600€. 

Κατηγορία 5 : 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & SIMPLE MARKET 

CAMPAIGN ΡΩΣΙΑ» αξίας 3.500€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & SIMPLE MARKET 

CAMPAIGN ΟΥΚΡΑΝΙΑ» αξίας 3.500€. 

3.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & SIMPLE MARKET 

CAMPAIGN ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ» αξίας 3.500€. 

4.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «EXPORT COACHING» αξίας 7.800€. 

 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 141.289,00€ σε 103.873,01€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 63.580,05€ σε 46.742,85€. 

 

2.8 ΕΞ2-01189 COMPANIA MADEIRA SYSTEMS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1Α: 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE»  ως προς το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο από 9.517€ σε 10.824,02€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από NEDA INTELLIGENT 

MEDIA σε ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Περικόπτονται 0,02€ καθώς το σύνολο των 

συνημμένων τιμολογίων είναι ίσο με 10.824€.  
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Κατηγορία 2: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «MAIL SERVER & SYMANTEC BACKUP EXE DESKTOP & 

LAPTOP & SERVER» αξίας 3.430€ σε  «MAIL SERVER» αξίας 3.010€, καθώς η επιχείρηση δεν 

προχώρησε στην προμήθεια του desktop και του laptop, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από NEDA 

INTELLIGENT MEDIA σε ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 

Κατηγορία 4: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CMS, ΣΕ 2 ΓΛΩΣΣΕΣ» σε  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CMS, ΣΕ 2 ΓΛΩΣΣΕΣ 80 + 4 σελιδες» ενώ η αξία παραμένει ίδια. Η δαπάνη 

τροποποιείται από 48+4σελίδες σε 80+4 σελίδες, ενώ ο προμηθευτής παραμένει  ο ίδιος.  

2.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΕΝΤΥΠΩΝ 230Χ300 mm )» αξίας 

4.330€ σε  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΕΝΤΥΠΩΝ 230Χ300 mm 80 +4 ΣΕΛΙΔΕΣ» αξίας 3.000€. Η 

δαπάνη τροποποιείται από 48 σελίδες σε 80+4σελίδες και από 5.000 τεμάχια σε 1.000 τεμάχια, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ σε Κ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

3.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΕΝΤΥΠΩΝ 220Χ220 mm» αξίας 

740€ σε  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΕΝΤΥΠΩΝ 220Χ220 mm 32 σελίδες» αξίας 1.450€. Η δαπάνη 

τροποποιείται από 12 σελίδες σε 32σελίδες και από 5.000€ τεμάχια σε 1.000 τεμάχια, ενώ ο προμηθευτής 

παραμένει ο ίδιος.  

4.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KRONOS PAN ΣΕ 2 

ΓΛΩΣΣΕΣ»  αξίας 750€ ως προς το φυσικό αντικείμενο από 12σελίδες σε 16 σελίδες, ενώ ο 

προμηθευτής και η αξία παραμένουν τα ίδια.  

5.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 45 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERZUM 

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»  από 8.753,50€ σε 8.661,50€ ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

6.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης  «ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» από 685 € σε 

370,44€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 199.961,50€ σε 199.821,94€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 199.949,60€ σε 199.821,94€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 89.977,32€ σε 89.919,87€. 

 

2.9 ΕΞ2-01142 CREDOR Ι.ΔΩΡΟΔΟΥΛΗΣ ΕΠΕ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΜΒΑΚΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ» αξίας 

18.940€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 14.500€. 

3.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α' ΥΛΗΣ» αξίας 1.707,32€. 

4.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ» αξίας 2.329,27€ σε «ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ» αξίας 33.276€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΚΑΡΑΒΑΤΣΗ ΟΕ σε ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΑΕ.  

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ (ΝΕΔΑ ΑΕ)» αξίας 284 €. Η δαπάνη αφορά ένα 

φίλτρο νερού το οποίο χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα  του νερού το οποίο χρησιμοποιείται στο 

τελικό στάδιο. Κατά συνέπεια δεν αφορά εργαλείο χημείου  και για τον λόγο αυτό η δαπάνη 

μετονομάζεται από «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ (ΝΕΔΑ ΑΕ)»  σε «ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΝΕΔΑ». 

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ CTR» αξίας 665€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό 

της ως μη επιλέξιμη.  

7.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ» αξίας 31€. Η δαπάνη περικόπτεται στην σύνολό της 

καθώς αφορά αναλώσιμα.  

8.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 1.458,60€.  

9.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΖΥΓΑΡΙΑ» αξίας 400€.  

10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» αξίας 33.600€. 
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11.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ» αξίας 10.400€. Περικόπτονται 300€ που αφορούν 

την προμήθεια φρεον και 1.440€ που αφορούν την προμήθεια γλυκόλης, καθώς είναι αλώσιμα. Η δαπάνη 

διαμορφώνεται από 10.400€ σε 8.660€. 

12.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΥ» αξίας 49,84€. Η δαπάνη περικόπτεται στο 

σύνολό της ως μη επιλέξιμη καθώς αφορά αλώσιμα.  

13.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΙΛΤΡΟ COCOMBO 18» αξίας 314,64€. Περικόπτονται 14,64€ ως μη 

επιλέξιμη δαπάνη καθώς αφορούν δαμιζάνες. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 314,64€ σε 300€.  

14.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» αξίας 4.000€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 2 στην κατηγορία 1 καθώς η δαπάνη αφορά εξοπλισμό και όχι λογισμικό.  

 

Κατηγορία δαπανών 2: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» αξίας 

5.000€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» αξίας 19.560€ 

 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» αξίας 13.000€. 

2.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Πιστοποίηση Συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων 

κατά το πρότυπο IFS (international Food Standard)» αξίας 3.000€ σε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ISO 22000:2005» αξίας 2.500€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΜΒΑΚΑΣ ΧΗΜΕΙΟΥ» αξίας 385€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην κατηγορία 3 καθώς αφορά εξοπλισμό χημείου και σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης 

ο εξοπλισμός εργαστηρίου- χημείου ανήκει στην κατηγορία 3.  

 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA» αξίας 10.000€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ» 

αξίας 9.000€. 

3.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» αξίας 12.250€. 

4.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HORECA» αξίας 20.000€ σε 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HORECA 2014» αξίας 5.070€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ ΕΠΕ σε FORUM AE.  

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOTELIA 2014» αξίας 3.010€.  

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ HOTELIA 2014» αξίας 5.000€. 

7.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HOTELIA 2014» αξίας 100€. 

8.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ HOTELIA 2014» αξίας 

1.938,04€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη καθώς αφορά την προμήθεια 

χρωμάτων και σοβάδων. 

9.Προσθήκη δύο νέων δαπανών «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 100% HOTEL SHOW 2015» αξίας 

3.930€ η κάθε μία. Η μία δαπάνη αφορά κόστη συμμετοχής στην έκθεση 100% HOTEL SHOW 2015  

που διεξάγεται στις 7-9/2/2015 και η άλλη διεξάγεται στις  27-30/11/2015. 

10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 100% HOTEL SHOW 2015» αξίας 

10.000€.  

11.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ''100% HOTEL SHOW 2015''» αξίας 

11.000€. Περικόπτονται 920€ καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος για την 

κατασκευή/σχεδιασμό του περιπτέρου το μέγιστο κόστος ανά τμ είναι 280€/τμ. Η δαπάνη διαμορφώνεται 

από 11.000€ σε 10.080€ . 

12.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ STANT ΕΚΘΕΣΗΣ ''100% HOTEL SHOW''» αξίας 

677,10€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της καθώς υπάρχει δαπάνη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

''100% HOTEL SHOW 2015''» αξίας 10.080€ και σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του 

Προγράμματος για την κατασκευή/σχεδιασμό του περιπτέρου το μέγιστο κόστος ανά τμ είναι 280€/τμ.  

13.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOTELIA 2015» αξίας 3.037,50€.  

14.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ HOTELIA 2015» αξίας 8.000€.  
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15.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ» αξίας 2.000€ 

16. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ» αξίας 2.000€ 

17.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ» αξίας 1.800€ 

18.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 1.200€ που αφορούσε 

επιχειρηματική αποστολή στην Βουλγαρία. 

19.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014Α» αξίας 128,07€. Περικόπτονται 2,51€ 

καθώς αφορούν χρέωση πιστωτικής κάρτας. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 128,07€ σε 125,56€. 

20.Προσθήκη δύο νέων δαπανών που αφορούν την συμμετοχή δύο ατόμων στην Επιχειρηματική 

Αποστολή στο Μιλάνο της Ιταλίας (21-29/9/2014): 

20α. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014Β» αξίας 197,84€. Περικόπτονται 3,88€ καθώς αφορούν χρέωση 

πιστωτικής κάρτας και η δαπάνη διαμορφώνεται από 197,84€ σε 193,96€. 

20β. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑ 2014Β» αξίας 60€. Περικόπτονται 5,46€ καθώς αφορούν φόρο και η 

δαπάνη διαμορφώνεται από 60€ σε 54,54€. 

21.Προσθήκη τριών νέων δαπανών που αφορούν την συμμετοχή ενός ατόμου στην Επιχειρηματική 

Αποστολή στη Βαλένθια της Ισπανίας (10-13/2/2015): 

21α. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 2015Α» αξίας 80,20€.  

21β. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 2015Β» αξίας 43,44€. Περικόπτονται 0,85€ καθώς αφορούν χρέωση 

πιστωτικής κάρτας και η δαπάνη διαμορφώνεται από 43,44€ σε 42,59€. 

21γ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑ 2015» αξίας 52,25€. Περικόπτονται 4,75€ καθώς αφορούν φόρο και η 

δαπάνη διαμορφώνεται από 52,25€ σε 47,50€.  

22.Προσθήκη τεσσάρων νέων δαπανών που αφορούν την συμμετοχή δύο ατόμων στην Επιχειρηματική 

Αποστολή στις πόλεις Μιλάνο- Βιτσέντσα- Μπολόνια στην Ιταλία (27/9/2015 - 5/10/2015): 

22α. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑ 2015» αξίας 217,20€. Περικόπτονται 4,26€ καθώς αφορούν χρέωση 

πιστωτικής κάρτας και η δαπάνη διαμορφώνεται από 217,20€ σε 212,94€. 

22β. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑ 2015Α» αξίας 47,79€. Περικόπτονται 4,78€ καθώς αφορούν φόρο και η 

δαπάνη διαμορφώνεται από 47,79€ σε 43,01€.  

22γ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑ 2015Β» αξίας 60,35€. Περικόπτονται 5,49€ καθώς αφορούν φόρο και η 

δαπάνη διαμορφώνεται από 60,35€ σε 54,86€.  

22δ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑ 2015Γ» αξίας 500€. Περικόπτονται 50€ καθώς αφορούν φόρο και η 

δαπάνη διαμορφώνεται από 500€ σε 450€.  

23.Προσθήκη δύο νέων δαπανών που αφορούν την συμμετοχή ενός ατόμου στην Επιχειρηματική 

Αποστολή στην Βαλένθια της Ισπανίας (11-15/2/2014): 

23α. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 2014Α» αξίας 243,81€.  

23β. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 2014» αξίας 60,64€. Περικόπτονται 3€ καθώς αφορούν χρέωση 

πιστωτικής κάρτας και η δαπάνη διαμορφώνεται από 60,64€ σε 57,64€. 

24.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» 

αξίας 4.000€ ως προς τον προμηθευτή από ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑ Μ. ΕΠΕ σε ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ Ο.- 

ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. ΟΕ. 

 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IFS (INTERNATIONAL FOOD 

STANDARD)» αξίας 7.500€ σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000:2005» αξίας 5.000, ενώ ο 

προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

Η δαπάνη τροποποιείται από 8.000€ σε 3.000€ και από έρευνα αγορά στη Σερβία τροποποιείται σε 

έρευνα αγορά στη Γερμανία.  

3.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο από 4.000€ σε 3.695,74€ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 159.786,59€ σε 154.323,45€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 159.786,59€ σε 144.689,70€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 71.903,97€ σε 65.110,37€. 

 

 

2.10 ΕΞ2-01459 Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1: 

1. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» αξίας 16.800,00€ από τη δαπάνη 

«DTA64 GUILLOTINE CUTTER» αξίας 38.750,00€.   

 

Κατηγορία 1Α: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «SERVER, QUEST XPAND BUSINESS XTREME, ΟΘΟΝΗ, 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ,PowerTech Line Interactive UPS» αξίας 6.260,00€ από τη δαπάνη «DTA64 

GUILLOTINE CUTTER» αξίας 38.750,00€. 

 

 Κατηγορία 2: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Άδεια χρήσης SingularLogic Enterprise Suite και Άδεια χρήσης Βάσης 

Δεδομένων (Data Base) Microsoft SQL ή ORACLE, Υπηρεσίες Υλοποίησης» αξίας 14.162,50€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Search engine optimization/SEO» αξίας 4.800,00€. 

 

Κατηγορία 3: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως 

προς τον προμηθευτή από ΕΤΑΚΕΙ σε SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG Α.E. και ως 

προς την αξία από 9.450,00€ σε 1.015,00€ . 

 

.Κατηγορία 4: 

1. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Δράσεις ηλεκτρονικής προώθησης» αξίας 3.200,00€ από τη δαπάνη 

«Διαφημιστικά έντυπα και εταιρικές κάρτες» αξίας 3.180,00€. Η δαπάνη περικόπτεται κατά 110,00€, 

καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη εκτύπωσης καρτών. Η τελική αξία της δαπάνης διαμορφώνεται 

στις 3.070,00€   

 

Κατηγορία 5: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Έρευνα Αγοράς και σχέδιο μάρκετινγκ» αξίας 5.000,00€. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 77.672,50 € σε 60.835,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 77.672,50 € σε 44.170,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 34.952,63 € σε 19.876,50 €. 

 

2.11 ΕΞ2-00960 UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 3: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Δημιουργικός σχεδιασμός νέων συσκευασιών» ως προς την αξία από 

23.500,00 € σε 21.150,00€ χωρίς μεταβολή του προμηθευτή. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης  «Brand Hierarchy Review and Development»  αξίας 3.787,88€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 5. 

 

Κατηγορία 4: 

1. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Εκστρατεία κοινοποίησης σε Facebook» αξίας 20.000,00 € από τη 

δαπάνη «Υπηρεσίες επικοινωνίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αξίας 5.313,00€. 

2. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ISM 2015» ως προς την αξία από 

11.779,00€ σε 9.059,00€ και μετονομασία της σε «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ISM 2015: Ενοίκιο».   
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3. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISM 2015 : Διαμονή 2 ατόμων» αξίας 

2.012,55€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 1.695,73€, λόγω αποφορολόγησης και ώστε να 

τηρείται το όριο των 200,00€ ανά άτομο και ανά ημέρα. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISM 2015 : Μετακίνηση» αξίας 625,00€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 460,00€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα μετακίνησης έως δύο άτομα 

στα πλαίσια συμμετοχής σε έκθεση.   

5. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISM 2014» ως προς την αξ ία από 

8.469,00€ σε 8.736,00€ και μετονομασία της σε «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ISM 2014: Ενοίκιο». 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISM 2014 : Μετακίνηση» αξίας 315,00€.     

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISM 2014 : Διαμονή» αξίας 1.990,00€. Η 

δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 1.600,00€, ώστε να τηρείται το όριο των 200,00€ ανά άτομο και 

ανά ημέρα.    

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση The Allergy & Free From 

Show 2014 : Ενοίκιο» αξίας 3.046,42€.   

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση Free from Food 2014: 

Ενοίκιο» αξίας 2.497,50€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση The Allergy + Free from 

Show North 2013:Ενοίκιο» αξίας 2.097,65. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση Free from Food 2015: 

Ενοίκιο» αξίας 4.700,03€. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση Free from Food 2015: 

Μετακίνηση» αξίας 845,00€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 640,00€, καθώς το επιπλέον 

ποσό αφορά σε επιπλέον χρεώσεις λόγω αλλαγής εισιτηρίου. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Free from Food 2014: Μετακίνηση» αξίας 

480,00€. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση Wabel Grocery Summit 2014» αξίας 9.409,08€.      

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση Wabel Grocery Summit 2014 : Μετακίνηση» 

αξίας 770,00€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 650,00€, καθώς το ποσό των 120,00€ αφορά 

σε ποινή λόγω αλλαγής εισιτηρίου. 

16. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση Free from Food 2015: 

Διαμονή» αξίας 393,96€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 354,54€ κατόπιν αποφορολόγησης.    

17. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην εξειδικευμένη διεθνή έκθεση The Allergy & Free From 

Show 2015: Ενοίκιο» αξίας 3.075,92€. 

18. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση The Allergy & Free From Show 2015: 

Μετακίνηση» αξίας 130,00€.   

 

Κατηγορία 5: 

1. Τροποποιημένη δαπάνη «Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) και οικονομοτεχνική μελέτη» ως 

προς την αξία από 10.000,00€ σε 6.178,86€.   

2. Τροποποιημένη δαπάνη «Εξειδικευμένη έρευνα αγοράς για προϊόντα χωρίς γλουτένη για Αγγλία» ως 

προς την αξία από 5.250,00€ σε 5.331,55€. 

3. Τροποποιημένη δαπάνη «Παγκόσμια έρευνα αγοράς για προϊόντα χωρίς γλουτένη» ως προς την αξία 

από 5.250,00€ σε 5.689,68€. 

4. Τροποποιημένη δαπάνη «Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου» ως προς την 

αξία από 4.000,00€ σε 1.800,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «Strategic Brand Review, Positioning and Definition» αξίας 5.050,50€. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 88.248,00 € σε 103.248,34 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 88.248,00 € και 39.711,60 € αντίστοιχα. 

 

2.12 ΕΞ2-01910 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 27 

3 ΕΤΑΙΡΟΣ  ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Περιφέρεια Κρήτης) 

 

3.1 ΕΞ2-01000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Διαγραφή των δαπανών: 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ZOHO CRM ENTERPRISE EDITION" αξίας 1.100,00€ 

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "PEGASUS ERP START UP" αξίας 1.245,00€    

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ αξίας 1.234,99€ 

4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "MOBILE 

WORLD CONGRESS 2014" αξίας 1.080,00€ 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "MOBILE COUPONS αξίας 4.000,00€ και  

6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ αξίας 1.500,00€ 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ αξίας 378,46€ 

8. LAPTOP TURBO - X FURIUS αξίας 1.382,84€ 

Τροποποίηση των δαπανών: 

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ από 650,00€ σε 1.000,00€  

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MENTORING & COACHING αξίας 4.250,00€ σε 4.120,00€  .Παρουσιάζεται η ίδια 

προσφορά από την υποβολή της πρότασης αλλά πληκτρολογεί 100,00€ λιγότερα λόγω συμφωνίας με 

τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό.  

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ αξίας 1.500,00 € σε 450,00€ και 

αφορά σχεδιασμό λογότυπου 250,00€ και αφίσας για την έκθεση του 2014 200,00€   

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "MOBILE WORLD CONGRESS 2014" αξίας 

7.500,00€  σε 8.130,00€ .Κατά την αξιολογική διαδικασία είχε γίνει περικοπή λόγω εύλογο του 

κόστους σε μία προσφορά στην οποία δεν υπήρχε ανάλυση κόστους ενώ τώρα   στο συμφωνητικό 

που επισυνάπτεται με το τιμολόγιο αναφέρεται  ότι το κόστος επιμερίζεται σε 980,00€ για σχεδιασμό 

και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού ,680,00€ για διαφημιστικές καταχωρήσεις, 480,00€ 

για δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα ,1.500,00€ για ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας, 

2.240,00€ για κατασκευή διαμόρφωση περιπτέρου ,300,00€ για καταχώρηση στον κατάλογο της 

έκθεσης ,700,00€ για λειτουργικά έξοδα ,500,00€ για σχεδιασμό και παραγωγή κατάλληλου υλικού 

προβολής και 750,00€ για ενοίκιο καταστήματος.  

 Προσθήκη νέων δαπανών: 

1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ αξίας 583,34€ 

2.LAPTOP MACBOOK PRO13'' αξίας 1.340,65€ 

3.LAPTOP GIGABYTE GA - P34Gv2-W1 αξίας 1.677,73 € μαζί με τα windows .Μεταφορά ποσού 

108,32€ που αφορά τα windows στη κατηγορία 2  

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "Intellij IDEA" αξίας 1.950,21€ 

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ αξίας 240,00€ 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "MOBILE COUPONS" αξίας 

1.748,00€ που αφορά google adwords από Ιανουάριο 2014-Απρίλιο 2014 και Ιανουάριο 2015-

Φεβρουάριο 2015 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "MOBILE WORLD CONGRESS 2015 αξίας 3.950,00€  

και αφορά  το νέο προϊόν mcore cloud σύμφωνα με τη προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση διείσδυσης 

και αναλύεται σε  730,00€ για σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού ,410,00€ για 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, 350,00€ για δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα ,980,00€ για 

ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας, 1.400,00€ για κατασκευή διαμόρφωση περιπτέρου ,300,00€ για 

καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης ,700,00€ για λειτουργικά έξοδα , 300,00€ για σχεδιασμό 

και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής και 430,00€ για ενοίκιο καταστήματος. Το κόστος  

αθροίζεται σε 5.600,00€ αλά ο φορέας της επένδυσης αιτείται 3.950,00€ λόγω συμφωνίας με το 

συνολικό προϋπολογισμό.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 25.821,29€ σε 25.189,93€, o επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 24.150,00€ σε 23.928,43€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται  

από  10.867,50€ σε 10.767,79€. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16/22-12-2015 

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΛΑΝΕΤ 

(Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου) 

 

1.1.  ΕΞ2-00788 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ Α.Ε 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 0,00€ σε 20.750,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ» αξίας 16.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σύγχρονη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης TIG» αξίας 1.950,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΠΟΪΛΕΡ» αξίας 2.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 3.166,98€ σε 4.571,26€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Φορητοί Η/Υ» αξίας 1.380,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Η/Υ με λογισμικό» αξίας 1.786,98€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ» αξίας 465,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Φορητοί Η/Υ» αξίας 700,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 330,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 135,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ» αξίας 445,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ» αξίας 612,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ» αξίας 900,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG SL-M2825ND» αξίας 114,63€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 125,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 95,44€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 76,34€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOR SAMSUNG» αξίας 236,01€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 114,35€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΗΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 80,49€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 142,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 1.638,21€ σε 1.857,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Αγορά ΦΑΞ» αξίας 138,21€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Δημιουργία και διαχείριση διαφημίσεων» αξίας 1.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SQL CALL RUNTIME 2012» αξίας 951,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «WINDOWS 7 PRO 64 BIT» αξίας 100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «WINDOWS 7 PRO 64 BIT» αξίας 80,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 190,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 160,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό» αξίας 160,00€ 
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Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 13.740,21 € σε 11.655,04€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης» αξίας 7.692,21€ 

 Μείωση της δαπάνης «Δοκιμές σε ηλιακούς συλλέκτες» από 6.048,00€ σε 2.355,04€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ» αξίας 

5.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 1.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 1.100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 2.200,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 43.095,00€ σε 8.949,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση του Μιλάνου» αξίας 20.145,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε Έκθεση στη Γερμανία» αξίας 18.750,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Υπηρεσίες Διαδικτυακού Μάρκετινγκ» αξίας 2.400,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εκτύπωση διαφημιστικού για εκθέσεις» αξίας 1.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE» αξίας 6.696,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ» αξίας 660,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 65,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 140,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 120,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 163,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 145,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 120,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 194,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 226,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 120,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 120,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 60,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE ADS» αξίας 120,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «GOOGLE REMARKETING» αξίας 150,00€. Η δαπάνη μεταφέρθηκε 

από την κατηγορία 2. Ολική περικοπή της δαπάνης ως μη επιλέξιμη 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 1.200,00€ σε 5.700,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» 

αξίας 2.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» 

αξίας 2.500,00€ 

Σύμφωνα με τη Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Ανοξείδωτοι 

ηλιακοί θερμοσίφωνες κλασσικός FL και Maltezos Glass) τα οποία θα προωθηθούν στο Ντουμπάι, 

Κατάρ, Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα 
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προϊόντα (εμαγιέ ηλιακοί θερμοσίφωνες Sunpower)  τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Ντουμπάι, 

Κατάρ, Αίγυπτος, Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 62.840,40 € σε 53.482,30 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 49.363,50 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε  22.213,58 €. 

 

1.2. ΕΞ2-02188 T-FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 34.780,00€ σε 29.380,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΕΝΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ» αξίας 7.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ LASER» αξίας 

27.400,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ» αξίας 

29.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 308,13€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 308,13€. Πραγματοποιήθηκε 

αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από «MEDIA SATURN AE» σε «ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ». 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 18.400,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΤΑ W.R.A.S» αξίας 6.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» αξίας 12.400,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 41.780,00€ σε 20.939,21€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» αξίας 3.150,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» αξίας 

8.200,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης « ΕΚΘΕΣΗ AQUA THERM – ΓΕΩΡΓΙΑ» αξίας 8.600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS ΣΤΗΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ» αξίας 3.460,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ» αξίας 1.470,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ CLIMATHERM» αξίας 

5.200,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΤΥΦΛΙΔΑ» αξίας 1.710,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΡΑΚΦΟΥΡΤΗ» αξίας 

1.590,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISH 2015 FRANKFURT» αξίας 

549,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISH 2015 FRANKFURT» αξίας 

1.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISH 2015 FRANKFURT» αξίας 

305,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISH 2015 FRANKFURT» αξίας 

290,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «3ΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ» αξίας 253,00€. Μείωση της δαπάνης κατά 3,00€ 

βάσει προσκομιζόμενων στοιχείων 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «3ΠΤΥΧΑ - 4 ΧΡΩΜΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΚΕΤΑΣ» αξίας 750,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΑΚΕΤΕΣ» αξίας 726,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2015» αξίας 

2.850,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2015» αξίας 412,50€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2015» αξίας 387,78€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2014» αξίας 

3.483,50€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2014» αξίας 237,05€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2014» αξίας 149,19€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ROMTHERM 2014» αξίας 149,19€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 1.675,00€ σε 2.700,00€. Αναλυτικά: 

 Αύξηση της δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» από 

1.675,00€ σε 2.700,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 8 τροποποιείται από 0,00€ σε 100,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΣΕΛΙΔΑΣ» αξίας 100,00€ 

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Εξαρτήματα 

μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυστρωματικής και πολυαιθυνελίου) τα οποία θα προωθηθούν στη 

Ρουμανία. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (ορειχάλκινα εξαρτήματα θέρμανσης, ύδρευσης και 

ηλιακών συστημάτων) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες χώρες (Κεντρική και βόρεια Ευρώπη) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 96.635,00 € σε 53.427,34 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 96.635,00 € σε 47.478,42 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 43.485,75 € σε 21.365,29 € 

 

1.3  ΕΞ2-01467 ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Το αίτημα γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού 

και οικονομικού  αντικειμένου  /  επαλήθευση  και  πριν  οποιαδήποτε  εκταμίευση,  να  διαπιστωθεί  από  

τον ΕΦΕΠΑΕ ότι  το  εν  λόγω  επενδυτικό  σχέδιο  δεν  έχει  ενταχθεί  σε  δράση  χρηματοδοτούμενη  

από πρόγραμμα  άλλου  Διαρθρωτικού  Ταμείου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  

Ταμείο Αγροτικής  Ανάπτυξης –ΕΓΤΑΑ,  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Αλιείας –ΕΤΑ  κλπ)  ή/και  στον  

Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλου 

Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και  στον  Αναπτυξιακό  Νόμο,  θα  πρέπει  να  διαπιστώνεται  ότι  τηρείται  

απαρέγκλιτα  ο  όρος  της συμπληρωματικότητας  μεταξύ  των  επιχορηγούμενων  επενδυτικών  σχεδίων, 

χωρίς  την  ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους.  

Στο  πλαίσιο  των  ανωτέρω,  το αίτημα  τροποποίησης  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα  της  επένδυσης,  ενώ  παράλληλα  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  των  διαδικασιών  και  στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 10.300,00 € σε 3.350,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΡΑΟΥΛΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» αξίας 5.400,00 € 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ» 

αξίας 4.900,00€, σε «Ηλεκτρονικός επιδαπέδιος ζυγός» αξίας 3.350,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 50.594,90 € σε 27.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» 

αξίας 21.844,90€ 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP» από 28.750,00€ σε 

27.000,00€ 
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Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθεί για το εύλογο του κόστους 

της δαπάνης α/α 5 «ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW 2014» της κατηγορίας 

4 αξίας 43.643,57 € και να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/παραδοτέα που αφορούν 

την πιστοποίησή της.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 122.947,73 € σε 92.402,83 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 102.354,72 € σε  90.514,26 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 46.059,62 € σε 40.731,42 €. 

 

1.4. ΕΞ2-01074 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.494,74€ σε 4.796,86 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΗΡ 3500» αξίας 2.827,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC LENOVO» αξίας 807,32€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «UPS» αξίας 321,80€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 11.515,00€ σε 6.450€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Adobe Photoshop» αξίας 690,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Λογισμικό Sales Management» αξίας 4.100,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συστημικό λογισμικό» αξίας 675,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Προσαρμογή web-site για ΑΜΕΑ» αξίας 400,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 10.256,33€ σε 743,85€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Δοκιμές προϊόντων και πιστοποιήσεις κατά τα διεθνή πρότυπα ΕΝ71-

1, ΕΝ71-2, ΕΝ71-3, REACH, 1907/2006, DMFU» αξίας 4.162,48€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Σχεδιασμός προϊόντων και συσκευασιών» αξίας 5.350,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 6.350,00 € σε 2.350,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Marketing Plan για δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά της Ρωσίας» 

αξίας 4.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 46.826,92€ σε 28.826,92€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Απόκτηση δικαιώματος εκμετάλλευσης και χρήσης brand name της 

Disney για λούτρινα βρεφικά παιχνίδια» αξίας 18.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα 

(είδη Chloe’s Closet, είδη «το πουλάκι Τσίου», εποχιακά είδη της Disney με τους βασικούς χαρακτήρες, 

Winnie The Pooh και τους χαρακτήρες του Mickey Mouse Club House και χριστουγεννιάτικα είδη της 

Disney και είδη βρεφανάπτυξης) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία, 

Ισπανία, Βουλγαρία, Kροατία, Ρουμανία, Aυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Dubai). 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 114.593,93 € σε 76.318,57 €, 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 40.107,88 € σε 26.711,50 €. 

 

1.5. ΕΞ2-00364 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     
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Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 2.772,25€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 3D ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ» αξίας 1.294,55€. 

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία 1 στην 1Α 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 1.477,70€. Πραγματοποιήθηκε 

μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία. 1 στην 1Α 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 6.050,00 € σε 3.275,19€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 3D» από 6.050,00€ σε 3.020,00€ και αλλαγή προμηθευτή 

από «DELCAM PLC» σε «TDM SOLUTIONS SL» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» αξίας 255,19€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 68.385,27€ σε 51.034,58€. Αναλυτικά:  

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ JCK 2014» στην αρχικά εγκεκριμένη αξία καθώς 

πιστοποιήθηκε κατά τον α' ενδιάμεσο έλεγχο.  (στα 6.265,11€ από 6.180,11€ 

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

JCK LAS VEGAS 2014» στην αρχικά εγκεκριμένη αξία καθώς πιστοποιήθηκε κατά τον α' 

ενδιάμεσο έλεγχο. (στα 935,23€ από 809,50€ 

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 

DUBAI» στην αρχικά εγκεκριμένη αξία καθώς πιστοποιήθηκε κατά τον α' ενδιάμεσο έλεγχο. 

(στα 1.088,91€  από 1.059,24€) 

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DUBAI 

INTERNATIONAL JEWELRY WEEK» στην αρχικά εγκεκριμένη αξία καθώς πιστοποιήθηκε 

κατά τον α' ενδιάμεσο έλεγχο. (στα 1.000,00€ από 665,28€. 

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ JA NEW YORK» στην αρχικά εγκεκριμένη αξία καθώς 

πιστοποιήθηκε κατά τον α' ενδιάμεσο έλεγχο. (στα 1.233,98€ από 1.230,89€) 

 Επαναφορά της αξίας της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ JA NEW YORK WINTER 2014» στην αρχικά εγκεκριμένη 

αξία καθώς πιστοποιήθηκε κατά τον α' ενδιάμεσο έλεγχο. (στα 1.333,83€ από 1.186,84€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ HONG KONG 2014» αξίας 8.400,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ JA NY SHOW 2014» αξίας 665,14€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» αξίας 3.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ JCK 

LAS VEGAS 2014» αξίας 1.000,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ VOGUE» από 11.000,00€ σε 6.714,45€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 28.200,00€ σε 6.200,00€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» από 5.000,00€ σε 

2.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ αξίας 9.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ’ αξίας 2.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» αξίας 3.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο σε νέα προϊόντα (νέα σειρά κοσμημάτων 

Χειμώνας 2015) τα οποία θα προωθηθούν στις Η.Π.Α., Ευρώπη, Μέση ανατολή και Κίνα. Επίσης αφορά 

σε Υφιστάμενα προϊόντα (κοσμήματα) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες χώρες της Μέσης Ανατολής και 

της Κίνας. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 127.136,96 € σε 84.220,17 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 127.136,96 € σε 82.963,97 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 57.211,63 € σε 37.333,79 €. 

 

1.6. EΞ2-00865 TOP VISION ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 25.970,00€ σε 83.225,23€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 4.950,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 4.800,00€ και αλλαγή προμηθευτή από 

“ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ” σε “RAMA A.B.E.E.”  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 4.830,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 4.800,00€ και αλλαγή προμηθευτή από 

“ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ” σε “RAMA A.B.E.E.”  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 2.860,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 2.800,00€ και αλλαγή προμηθευτή από 

“ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ” σε “RAMA A.B.E.E.”  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 1.950,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 1.827,00€ και αλλαγή προμηθευτή από 

“ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ” σε “RAMA A.B.E.E.”  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 2.200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 3.455,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 2.130,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 3.250,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας 3.900,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ LED» αξίας 

37.033,73€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ PICK AND PLACE SX-1010» αξίας 

14.638,79€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» αξίας 972,45€. Ολική 

περικοπή της δαπάνης ως μη επιλέξιμη (μικροεργαλεία) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίας 3.668,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0,00€ σε 1.750,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 1.750,00€. Η δαπάνη μεταφέρθηκε 

από την κατηγορία 1
Α
. 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 44.400,00€ σε 46.800,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 

αξίας 8.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ» αξίας 

4.930,26€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LVD» αξίας 4.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EMC» αξίας 1.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001:2004 & 27001:2013» αξίας 4.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 100.942,00€ σε 31.838,52 €. Αναλυτικά: 
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 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ EXPOTRAFFIC 2014 ΜΟΣΧΑ» αξίας 

16.950,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ INTERTRAFFIC 2014 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 18.200,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ INNOTRANS 2014 ΓΕΡΜΑΝΙΑ» 

αξίας 18.856,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ INNOTRANS 

2014» αξίας 3.962,20€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ INNOTRANS» αξίας 7.600,00€. Μείωση 

της δαπάνης κατά 4.240,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για κατασκευή περιπτέρου 

έως 280€/τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ INNOTRANS» αξίας 

1.692,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

INNOTRANS ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 1.540,00€  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

INNOTRANS ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 849,42€. Πραγματοποιήθηκε διάσπαση της δαπάνης σε 

«ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ» αξίας 212,07 και σε «ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INNOTRANS ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 562,25€. 

Πραγματοποιήθηκε περικοπή 75,10€ λόγω ορθού υπολογισμού των δαπανών. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» αξίας 8.675,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» αξίας 4.625,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 12.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» αξίας 

6.800,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Α4» αξίας 5.280,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

INTERTRAFFIC 2014 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 1.380,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

EXPOTRAFFIC 2014 ΜΟΣΧΑ» αξίας 1.636,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PROSPECTS ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 2.650,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» αξίας 

18.450,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ 4ΧΡΩΜΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ» αξίας 950,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 23.500,00€ σε 11.500,00€. Αναλυτικά: 

 Μείωση της δαπάνης «ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» από 4.000,00€ σε 3.000,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «ReDirection Advisors Ε.Π.Ε.» σε «ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΟΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 14001» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ISO 27001:2005» αξίας 

14.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001:2004 & ISO 27001:2013» αξίας 8.500,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα τα οποία 

θα προωθηθούν σε Ευρωπαϊκές χώρες, στην Τουρκία και στην Αλβανία. 
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 194.812,00 € σε 174.141,30 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 87.665,40 € σε 78.363,58 €. 

 

1.7. ΕΞ2-00161 ΒΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΚΥΛΙΝΗ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 19.116,00 € σε 5.549,40€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΑΟΥΛΑ» αξίας 5.306,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή κοπτικού καλουπιού» αξίας 3.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή κοπτικού καλουπιού μορφής» αξίας 5.000,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «ΜΗΤΡΕΣ» από 5.310,00€ σε 1.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ράουλα επαφής(καλούπια )» αξίας 266,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΡΔΕΛΑ» αξίας 1.200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ» αξίας 780,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ» αξίας 97,56€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ» αξίας 300,84€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΥΣΗ INVERTER ΜΕ ΜΑΣΚΑ» αξίας 350,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ» αξίας 495,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ» αξίας 460,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 5.624,91€ σε 5.842,38€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Υλικό μηχανοργάνωσης και παρουσιάσεων του τμήματος πωλήσεων 

εξωτερικού» αξίας 3.144,40€ 

 Αύξηση της δαπάνης «server station» από 1.338,47€ σε 2.390,00€ και αλλαγή προμηθευτή από 

«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» σε «ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε» 

 Μείωση της δαπάνης «business υπολογιστές» από 1.142,04€ σε 1.179,38€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «EKTYΠΩΤΗΣ» αξίας 420,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 1.853,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 4.110,00€ σε 9.899,20€.Αναλυτικά:  

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «Κατασκευή σελίδας στο FACEBOOK» αξίας 300,00€ από 

«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» σε «Α. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ-JUST ONLINE» 

 Μείωση της δαπάνης «Λογισμικό σχεδίασης» από 1.710,00€ σε 1.677,30€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «Visual-Dream Ioannis Zonitsas» σε «DE CODE SALES» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» αξίας 5.274,00€. 

Περικοπή ποσού 436,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για την παραμετροποίηση 

(δεν δύναται να ξεπεράσει το 10% του κόστους αγοράς του λογισμικού) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WINWODS-MS OFFICE & AΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίας 

983,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 4.000,00€ σε 0,00€.Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΕΛΤΙO ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» αξίας 

4.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 27.257,80€ σε 17.815,09€.Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαφημιστική καμπάνια» αξίας 2.200,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «Μεταφορά εκθεμάτων» αξίας 2.100,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Δημιουργία & Ανάπτυξη περιπτέρου στη Διεθνή έκθεση 

EUROSHOP 2014» αξίας 6.300,00€ σε «Δημιουργία & Ανάπτυξη περιπτέρου στη Διεθνή 

έκθεση EUROSHOP 2014 Κ ΜΕΤΑΦΟΡΑ» αξίας 8.000,00€ 

 Αύξηση της δαπάνης «Εισιτήρια για μετακίνηση σε Διεθνή έκθεση και διαμονή κατά την 

διάρκεια αυτής» από 1.498,00€ σε 1.824,54€. Περικοπή ποσού 187,25€  σύμφωνα με τα όρια που 

θέτει ο Οδηγός για την διαμονή. 

 Μείωση της δαπάνης «Έντυπο διαφημιστικό υλικό» από 9.000,00€ σε 2.250,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «ΕΥΣΤΑΘΙΑ Χ. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ» σε «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.». Περικοπή ποσού 

250,00€ καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη (κάρτες) 

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Δήλωση το παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα 

εξοπλισμός καταστήματος, Κούκλες βιτρινών, κούκλες μουσείου, μπούστα βιτρινών) τα οποία θα 

προωθηθούν σε νέες χώρες (Αίγυπτο, Ιταλία, Βουλγαρία, Λετονία, Γαλλία, Κύπρος). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 63.108,71 € σε 42.106,07 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 63.108,71 € σε 40.292,99 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 28.398,92 € σε 18.131,85 €. 

 

1.8. ΕΞ2-01024 NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 11.325,00€ σε 10.400,15€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ» αξίας 

11.325,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «MONITOR WALL» αξίας 5.349,15€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ» αξίας 2.750,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CCTV» αξίας 

2.301,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 6.695,00€.Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SERVER» αξίας 2.455,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 4.240,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0,00€ σε 5.755,00€. Αναλυτικά:  

 Αύξηση της δαπάνης «IN HOUSE EXPORT PROJECT (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜARKETING ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» από 5.500,00€ σε 5.755,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρθηκε από την κατηγορία 5 στην 2 καθώς αφορά σε εγκατάσταση λογισμικού 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 900,00€ 2.000,00€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001» από 900,00€ σε 700,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή  από «TUV AUSTRIA» σε «EURO CERT AE» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001» αξίας 600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ OHSAS 18001» αξίας 700,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 44.450,00€ 48.122,27€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF» από 10.243,00€ 

σε 1.874,68€ και αλλαγή προμηθευτή από «FREEMAN» σε «CLEAN GULF» 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ» αξίας 1.072,51€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 

1.570,46€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 

657,56€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 732,72€. Περικοπή ποσού 182,68€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο 

Οδηγός για τη διαμονή κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ» 

αξίας 21,20€. Περικοπή της δαπάνης ως μη επιλέξιμη 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ CLEAN GULF - ΕΝΟΙΚΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» αξίας 

64,20€. Περικοπή της δαπάνης ως μη επιλέξιμη 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA» από 

15.714,00ε σε 5.515,81€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» 

αξίας 4.168,20€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 2.425,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 110,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA – ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 1.392,47€. 

Περικοπή ποσού 895,16€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για τη διαμονή κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA – ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 514,39€. 

Περικοπή της δαπάνης καθώς επιδοτούνται έως δύο άτομα. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ OFFSHORE ARABIA - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» 

αξίας 2.588,00€. Περικοπή ποσού 1.398,02€ καθώς επιδοτούνται  έως δύο άτομα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 1.555,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΥΛΙΚΟ» από 3.310,00ε σε 960,00€. 

Περικοπή ποσού 80,00€ (κάρτες) 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014» από 

10.853,00€ σε 6.624,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» αξίας 

1.281,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ» αξίας 

1.490,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ INTERSPILL 2015» αξίας 10.723,33€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ INTERSPILL 2015 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ» αξίας 

288,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «INTERSPILL 2015 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 1.748,28€. 

Περικοπή ποσού 445,50€ καθώς επιδοτούνται έως δύο άτομα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «INTERSPILL 2015 – ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 1.282,00€. Περικοπή ποσού 

641,00€ καθώς επιδοτούνται έως δύο άτομα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΙINTERSPILL 2015 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 177,45€. Περικοπή της 

δαπάνης καθώς επιδοτούνται έως δύο άτομα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «INTERSPILL 2015 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 1.295,61€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «INTERSPILL 2015 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 680,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «INTERSPILL 2015 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 12.000,00€ 5.300,00€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001» 

από 4.000,00€ σε 2.800,00€ 

 Η δαπάνη «IN HOUSE EXPORT PROJECT (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΜARKETING ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» αξίας 5.755,00€ μεταφέρθηκε από την κατηγορία 5 

στην 2 καθώς αφορά σε εγκατάσταση λογισμικού 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 6.500,00€ 0,00€.Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ» αξίας 6.500,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Seaguardian 12 

twin, Σύστημα ανάκτησης πετρελαϊκών ρύπων από την επιφάνεια της θάλασσας (2013)) τα οποία θα 

προωθηθούν στην Αμερική, Ευρώπη και Αραβικές χώρες. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα 

(Πλωτά φράγματα  και παρελκόμενά τους (1999), Συστήματα ανάκτησης πετρελαιοειδών από την 

επιφάνεια της θάλασσας (2002), Απορροφητικά υλικά (1999), Συστήματα εφαρμογής χημικών ουσιών 

διασκορπισμού πετρελαιοειδών στην επιφάνεια της θάλασσας (2003) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες 

αγορές (Αραβικές χώρες, Ευρώπη και Αμερική) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 75.175,00 € σε 78.272,42 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 75.175,00 € και η δημόσια δαπάνη  παραμένει σε 33.828,75 €. 

 

1.9. ΕΞ2-01971 CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η επιχείρηση CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δραστηριοποιείται στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ με ΚΑΔ Επένδυσης 

[62.01.11] - Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές. H 

επιχείρηση συμμετείχε σε συνεργατικό σχήμα με κωδικό 00077 από το οποίο αποχώρησε κατόπιν 

σχετικού αιτήματός της το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 129233/998/14-12-2015 απόφαση. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 18.500,00€ σε 0,00. Αναλυτικά:  

 Μεταφορά της δαπάνης «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» από την κατηγορία 1 στην 7 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 1.704,87€ σε 805,46€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» από 1.704,87€ σε 805,46€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 25.195,00€ σε 12.534,58€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνη; «Intertraffic 2014» αξίας 4.545,00€ σε «Συμμετοχή σε Έκθεση» αξίας 

3.290,00€και αλλαγή της ενέργειας από Κ.Ε. σε Μ.Κ.Ε. 

 Κατάργηση της δαπάνης «Transports Publics 2014» αξίας 11.450,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ INTERTRAFFIC 2014» αξίας 4.200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ» αξίας 1.315,00€. Περικοπή ποσού 115,00€ 

(αναλώσιμα) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός Γραφικών Εκθεσιακού περιπτέρου» αξίας 1.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 389,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 487,68€. Πραγματοποιήθηκε 

διόρθωση του προμηθευτή από «Airbnb Ireland» σε «TRIPSTA ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» βάσει προσφοράς. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 283,00€. Μείωση στα 282,90€ 

βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «REGISTRATION FEE» αξίας 385,00€. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή 

στην επωνυμία της δαπάνης από «Participion Fee» 

Η κατηγορία δαπάνης 7 τροποποιείται από 0,00€ σε 18.500,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» αξίας 18.500,00€. Επαναφορά της 

δαπάνης, καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η διατήρηση της εν λόγω δαπάνης 

είναι υποχρεωτική εφόσον περιλαμβάνεται στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο του φορέα. 

Η κατηγορία δαπάνης 8 τροποποιείται από 8.150,00€ σε 6.150,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Επέκταση, ανανέωση και αναβάθμιση υπαρχόντων ιστοτόπων» αξίας 

2.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα υπηρεσία «Διαχείριση 

Συστημάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων/SMART BIKE version 2/BIKE SHARING/2015» η οποία θα 

προωθηθεί σε νέες χώρες (Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Τουρκία, Τσεχία, Βουλγαρία). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.949,87€ σε 78.390,04€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.949,87€ σε 74.862,55€ δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 

51.672,43€ (55%) σε 33.688,15€ (45%).  

 

2.  ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 

 

2.1 ΕΞ2-01214 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1 :  

 Προσθήκη νέας δαπάνης : «SCANNER ΠΡΟΦΙΛ» αξίας 280,00€ από τον προμηθευτή VKF 

RENZEL HELLAS EΠΕ. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπήρχε αρχικά κάποια δαπάνη 

οπότε πρόκειται για προσθήκη κατηγορίας. Πρόκειται για μικρά διαφημιστικά σταντ με 

λογότυπο της επιχείρησης για τα διαφημιστικά φυλλάδια της επιχείρησης και δίνονται σε πελάτες 

της επιχείρησης. Η δαπάνη ανήκει στην κατηγορία δαπανών 4 και όχι στην κατηγορία 1 και για 

το λόγο αυτό μεταφέρεται.   

Κατηγορία δαπανών 1Α:  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ TABLETS 

MICROSOFT WIN 8» αρχικής αξίας 3.580,00€ του προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

AEBE σε «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» αξίας 

655,00€ από τον προμηθευτή ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Από τη δαπάνη 

περικόπτονται 75€ από τις εργασίες εγκατάστασης αξίας 125€ άρα γίνονται δεκτά μόνον τα 50€ 

για εργασία εγκατάστασης ενός υπολογιστή αξίας 505€ και ενός switch αξίας 25€. Σύνολο 

δαπάνης διαμορφώνεται στα 580€. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «TABLETS + SMARTPHONES + ΤΣΑΝΤΕΣ/ ΘΗΚΕΣ + ΣΤΑΝΤ/ 

ΒΑΣΕΙΣ» αξίας 916,20€ από τον προμηθευτή MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ AE. Από την δαπάνη 

περικόπτονται ως μη επιλέξιμα για το πρόγραμμα τα εξής: τσάντες , θήκες , κινητά τηλέφωνα , 

σταντ για κινητά και τάμπλετς καθώς και βάσεις. Η επιλέξιμη δαπάνη διαμορφώνεται στα 

678,86€. 

Κατηγορία δαπανών 2 :  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός Site FREEVIA & ORIZONTES S.A και δημιουργία 

πεδίου E-SHOP» αρχικής αξίας 500,00€ σε «Δημιουργία πεδίου E-SHOP» ίσης αξίας από τον 

ίδιο προμηθευτή. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ANTI-MALWARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 952,35€ από τον 

προμηθευτή Χ. ΣΟΥΤΖΙΔΗΣ – Α ΣΟΥΤΖΙΔΟΥ ΟΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «MS OFFICE HOME & BUSINESS 2013» 2 τεμάχια αξίας 220€ το 

καθένα σύνολο 440€ από τον προμηθευτή AENAON SOLUTIONS AE.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «MS DYNAMICS NAVISION ERP LICENCES + ΕΤΗΣΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)» αξίας 10.085,90€ από τον προμηθευτή 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟE. Η δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη και εύλογη ως 

προς το κόστος της.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 1.035,00€ από τον προμηθευτή 

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.  

Κατηγορία δαπανών 3 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Α) σκόνη γλυκαντικό 1/1 & τα αντίστοιχα Μακέτα για το προϊόν 

FREEVIA powder 1/1 συσκευασία sleeve B) Σχεδιασμός display για σκόνη γλυκαντικό 1/1 

Σχεδιασμός μακέτας κιβωτίου συσκευασίας και τοποθέτησης προϊόντος στο ράφι» αρχικής αξίας 

700€ του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «μακέτα για το display που αφορά στα προϊόντα Freevia 

ρυζογκοφρέτα με μαύρη σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος» αρχικής αξίας 800€ (2 τεμάχια 400€ 

το καθένα) του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός μακέτας και περιεχομένων για το διαφημιστικό 

φυλλάδιο – flyer για Freevia» αρχικής αξίας 1400€ του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «1. Σχεδιασμός μακέτας και περιεχομένων για το διαφημιστικό 

φυλλάδιο – flyer για Freevia» αρχικής αξίας 1150€ του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός γκοφρέτες βρώμης ,Σχεδιασμός 3 προϊόντων gluten 

free» αρχικής αξίας 640€ του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – 

ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και κοπή δείγματος floor stand freevia ως 3 D- 

εικαστικό» αρχικής αξίας 1300€ του προμηθευτή ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ FREEVIA ΚΑΙ ΜΑΚΕΤΑΣ» αξίας 1000€ του προμηθευτή 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και κοπή δείγματος floor stand freevia ως 3D 

εικαστικό» αρχικής αξίας 1600€ του προμηθευτή ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ σε «DISPLAY ΚΑΙ 

ΚΟΠΤΙΚΟ» αξίας 1.364,80€ του προμηθευτή THESSPRINT AE. Η δαπάνη αφορά σε 

προμήθεια διαφημιστικών χάρτινων κουτιών για προβολή των προϊόντων καραμέλες freevia και 

μεταφέρεται στην σωστή κατηγορία δαπανών που είναι η κατηγορία 4. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός συσκευασίας για καραμέλες 4 γεύσεις, Σχεδιασμός 

display για καραμέλες» αρχικής αξίας 1300€ του προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 42 

ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ σε «ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΓΙΑ 

ΚΥΤΙΟ, DESKSTAND, CTP» αξίας 855€ του προμηθευτή ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός συσκευασίες σοκολάτες 4 γεύσεις, Σχεδιασμός 

display για σοκολάτες» αρχικής αξίας 1.650€ σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΤΛ.» αξίας 4.007,50€ από τον ίδιο προμηθευτή 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ .  Οι δαπάνες branding περιπτέρου 

αξίας 150€ , έντυπο μονόφυλλο αξίας 100€ και σχεδιασμός δίπτυχου αξίας 250€ (σύνολο 500€) 

μεταφέρονται στην σωστή κατηγορία 4. Συνεπώς η δαπάνη αυτή μειώνεται από 4007,50€ κατά 

500€ ήτοι στα 3.507,50€.   

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός μακέτας ετικέτας για το προϊόν Freevia γλυκαντικό 

σε υγρή μορφή 40ml, σχεδιασμός μακέτας για την θήκη που θα συσκευαστεί το υγρό γλυκαντικό 

Freevia 40ml» αρχικής αξίας 550€ από τον προμηθευτή ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

– ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΟΕ σε «Logo Creation - Δημιουργία Λογοτύπου» αξίας 600€ από τον 

προμηθευτή IMPACT IKE. Η δαπάνη μεταφέρεται στη σωστή κατηγορία δαπανών στην 4. 

Κατηγορία δαπανών 4 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε εκθέσεις» ANUGA 2014 αξίας 12.990,00€  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε εκθέσεις» CIAL 2014 αξίας 12.990,00€  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «1.Καρτολίνες για δείγματα (Ελληνικά & Αγγλικά) sticks 

FREEVIA 2.Σακούλες διαφημιστικές FREEVIA για διανομή δειγμάτων 2 σχέδια» αξίας 6600€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Banner σε ιστοσελίδες»  αξίας 1100€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Google Campaign»  αξίας 1200€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε εκθέσεις» ANUGA 2013 από αρχική αξία 8590€ 

σε 4210€ με αλλαγή προμηθευτή από CAT ADVERTISING AE σε ΟΠΕ Α.Ε. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Διαφημιστικό υλικό (folders, cardvisit, στυλό κτλ» αρχικής 

αξίας 1400€ σε « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» αξίας 3.142€ από τον ίδιο 

προμηθευτή. Πρόκειται για εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων , αυτοκόλλητων , αφίσας , 

banner.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «κάρτες» 180€ του προμηθευτή XATZHMΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ. Περικόπτεται η δαπάνη ως μη επιλέξιμη για το πρόγραμμα.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΕΡΦΟΡΕ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕ STAND FREEVIA» αξίας 788,25€ του 

προμηθευτή SP-CARTONPACK HELLAS AE.  Πρόκειται για κατασκευή καλουπιού χάρτινου 

σταντ δαπέδου το οποίο η επιχείρηση δίνει στους πελάτες της.     

Κατηγορία δαπανών 5:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΑΣ (BRANDING) 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» αξίας 4980€ του 

προμηθευτή ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND 

ID STYLE GUIDE» αξίας 600€ του προμηθευτή IMPACT IKE.   

Κατηγορία δαπανών 6:  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» από 6913€ του 

προμηθευτή ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ σε «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» 600€ 

του προμηθευτή IMPACT IKE.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» αξίας 

1.050,00 € από το OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE 

MARKS & DESIGNS – ALICANTE - SPAIN). Πρόκειται για την κατοχύρωση του κοινοτικού 

σήματος «freevia» στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κατάθεση αίτησης στο Γραφείο Εναρμόνισης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης).  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 59.707,50 € στα 43.199,66 € , ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 59.707,50 € στα 43.123,44 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 20.897,63 € στα 15.093,20 €. 

 

2.2 ΕΞ2-01364 LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΝΟΤΕΒΟΟΚ» αξίας 431,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SCANNER» αξίας 94,81€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΕΣ» αξίας 232,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC SERVER» αξίας 899,36€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PORTABLE BACKUP DRIVES» αξίας 426,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ» αξίας 79,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC SERVER» αξίας 1.224,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «NOTEBOOK» αξίας 437,64€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ» αξίας 116,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «TABLET» αξίας 328,54€. 

 Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ» αξίας 

2.400,00€.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΜΑ» αξίας 

2.700,00€.  

 Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ 

ΒΑΛΕΤΑ (ΜΑΛΤΑ)» αξίας 2.400,00€ από τη δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 10.000,00€. Η νέα δαπάνη περιλαμβάνει: 

 Παραγωγή video 10 λεπτών αξίας 3.000,00€ 

 Σχεδιασμός ενημερωτικού εντύπου αξίας 2.000,00€ 

 Παραγωγή του εντύπου 4.000 τεμάχια αξίας 5.000,00€ 

 Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΜΑΡΙΜΠΟ (ΣΟΥΡΙΝΑΜΕ)» αξίας 5.400,00€ από τη δαπάνη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» αξίας 600,00€ και αφορά στα έξοδα διαμονής.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» αξίας 

200,00€ και αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής της αποστολής. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» αξίας 

1.140,00€ και αφορά στα έξοδα μετακίνησης. 

 Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ 

ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ (ΑΓ.ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ)» αξίας 5.400,00€ από τη δαπάνη 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ)» αξίας 800,00€ και αφορά 

στα έξοδα διαμονής ενός στελέχους.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ)» 

αξίας 800,00€ και αφορά στα έξοδα διαμονής δεύτερου στελέχους. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ)» 

αξίας 192,27€ και αφορά στα έξοδα μετακίνησης ενός στελέχους. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ)» 

αξίας 146,31€ και αφορά στα έξοδα μετακίνησης δεύτερου στελέχους. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ)» αξίας 

200,00€ και αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής της αποστολής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 80.964,10 € σε 81.011,03 €, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 80.964,10 € και 36.433,85 €. 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 44 

 

2.3 ΕΞ2-01462 Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» αξίας 3.300,00€.Κατάργηση 

αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ» αξίας 3.500,00€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «AUTOMATIC GYROSCOPIC MIXER» ως προς τον 

προμηθευτή από ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ σε POLYMERS & COLORS ΑΕ 

χωρίς μεταβολή της αξίας.  

 Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

DOMINO INK JET» αξίας 4.782,50€ του προμηθευτή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ 

από την δαπάνη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INK JET» αξίας 6.450,00€ του προμηθευτή  

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.    

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ» 

αξίας 550,00€.  

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ως προς τον επιμέρους 

εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτές, modem, access point, server, ups κλπ), την αξία από 4.680,00€ σε 

6.009,00€ χωρίς μεταβολή του προμηθευτή. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, καθώς η αρχική 

δαπάνη περιελάμβανε την προμήθεια του λογισμικού BUSINESS OVERVIEW, ενώ με την 

τροποποίηση προστίθεται λειτουργικά συστήματα WINDOWS, ως προς την αξία από 10.000,00€ 

σε 12.320,00€, ενώ δε μεταβάλλεται ο προμηθευτής. Η δαπάνη διασπάται σε δύο επιμέρους 

δαπάνες: 

 «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 10.000,00€ και περιλαμβάνει την προμήθεια του λογισμικού BUSINESS 

OVERVIEW 

 «WINDOWS» αξίας 2.320,00€,η οποία μεταφέρεται από την κατηγορία 2 στην 1Α σύμφωνα με 

τον Οδηγό του προγράμματος. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως 

προς την αξία από 1.000,00€ σε 1.700,00€ και ως προς τον προμηθευτή από DANIEL 

COROMINAS HERBERG σε ΑΡΓΥΡΙΟΥ Θ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΕΠΕ  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MSDS» 3.000,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από τη 

κατηγορία 3 στην οποία υποβλήθηκε στην κατηγορία 2, καθώς πρόκειται για λογισμικό 

δημιουργίας και εκτύπωσης Τεχνικών Φύλλων Ασφάλειας Υλικών.   

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» αξίας 3.000,00€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» ως προς το φυσικό 

αντικείμενο, ως προς την αξία από 3.450,00€ σε 3.800,00€ χωρίς μεταβολή του προμηθευτή. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, ως προς την 

αξία από 845,00€ σε 1.755,00€ χωρίς μεταβολή του προμηθευτή. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» 1.001,91€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» 2.861,89€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΙΓΡΔΙΟΥ» 

αξίας 2.240,00€ από την δαπάνη «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ & ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» αξίας 4.688,53€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή 

έως του ποσού των 4.262,3€, λόγω αποφορολόγησης. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ» ως προς την αξία από 688,00€ σε 928,53€. Η 

δαπάνη γίνεται δεκτή έως του ποσού των 826,82€ κατόπιν αποφορολόγησης και περικοπής 

επιπλέον μη επιλέξιμων χρεώσεων.     

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 227,30€ και αφορά στην 

ενοικίαση εξοπλισμού για την έκθεση στον Λίβανο.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» αξίας 611,70€ και αφορά σε 

αεροπορικά εισιτήρια δύο στελεχών της επιχείρησης. 

 Τροποποίησης αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ως προς 

φυσικό αντικείμενο και ως προς την αξία από  10.300,00€ σε 10.450,00€. 

 Τροποποίησης αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ» ως προς φυσικό αντικείμενο και ως προς 

την αξία από  5.300,00€ σε 6.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECOLABEL» αξίας 3.200,00€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» αξίας 10.000,00€. 

Προσθήκη ΚΑΔ 

 Η επιχείρηση αιτείται την προσθήκη στους ΚΑΔ επένδυσης του ΚΑΔ 23.64.00.00- Κατασκευή 

κονιαμάτων με ημερομηνία έναρξης στις 15/01/2012, ώστε να αποτυπώνεται πληρέστερα το 

εύρος της υλοποιούμενης επένδυσης στα πλαίσια του προγράμματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 86.055,50 € σε 81.595,92 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  και η δημόσια δαπάνη  παραμένουν σε 81.222,14 € και 36.549,96 € αντίστοιχα. 

 

2.4 ΕΞ2-00707 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΛΟΥΠΙ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 

TRITON PLUS» αξίας 940,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ipad Apple» αξίας 1.860,00€. 

 Κατάργηση αρχικών δαπανών α/α 6 & 7 με περιγραφή «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ MAC BOOK» και αξία 

2.365,07€ έκαστη. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης α/α 7 «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ MACBOOK» αξίας 2.365,07€ και αφορά 

στην προμήθεια δεύτερου φορητού Η/Υ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SERVER» αξίας 6.401,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 1.116,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 1.891,00€. Η δαπάνη διασπάται 

σε δύο επιμέρους δαπάνες: 

1. «Λειτουργικά συστήματα» αξίας 1.000,00€ που αφορά σε προμήθεια WINDOWS και 

μεταφέρεται στην κατηγορία 1Α σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. 

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 891,00€ και αφορά σε προμήθεια λογισμικών.  

Κατηγορία δαπανών 4: 
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 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ» 

αξίας4.500,00€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ADF ΠΑΡΙΣΙ 27-30/11/2013» 

αξίας 510,00€ και αφορά σε αεροπορικά εισιτήρια στελεχών. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ADF ΠΑΡΙΣΙ 27-30/11/2013» 

αξίας 4.080,00€ και αφορά στην κατασκευή του εκθεσιακού περιπτέρου. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DENTAL EXPO 2014 ΡΩΣΙΑ» 

αξίας 16.790,00€ και αφορά στην ενοικίαση του εκθεσιακού περιπτέρου. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ADF ΠΑΡΙΣΙ 27-30/11/2013» 

αξίας 1.008,00€ και αφορά στη διαμονή δύο στελεχών. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ADF ΠΑΡΙΣΙ 27-30/11/2013» 

αξίας 2.540,00€ και αφορά στη μεταφορά εκθεμάτων. 

 Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IDS 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ως προς την αξία από 17.695,00€ σε 17.190,20€ και αφορά στην ενοικίαση 

περιπτέρου. 

 Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IDS 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ως προς την αξία από 4.400,00€ σε 2.502,50€ και αφορά στη μεταφορά 

εκθεμάτων. 

 Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IDS 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ως προς την αξία από 9.825,00€ σε 12.000,00€ και αφορά στην κατασκευή του 

εκθεσιακού περιπτέρου. 

 Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IDS 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ως προς την συνολική αξία από 1.160,00€ σε 410,00€ και αφορά σε αεροπορικά 

εισιτήρια στελεχών. 

 Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IDS 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ως προς την συνολική αξία από 2.430,00€ σε 1.964,39€ και αφορά στη διαμονή 

δύο στελεχών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 110.468,14 € σε 81.475,09 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 110.468,14 € σε 81.064,54 €, ενώ η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 49.710,66 € σε 36.479,04 €. 

 

2.5 ΕΞ2-02240 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Εξοπλισμός Γραφείου» αξίας 3.430€.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «CONFLER ΑΕΡΑ» αξίας 5.200€, το οποίο είναι  απαραίτητο για την 

αναγόμωση.  Η δαπάνη περικόπτεται κατά 2.700€ ως προς το εύλογο κόστος και διαμορφώνεται 

από 5.200€ στα 2.500€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «MΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ» αξίας 4.966€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΚΣΕΥΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» αξίας 383,70€. 

Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 2, καθώς πρόκειται για τηλεφωνικές 

συσκευές για το τηλεφωνικό κέντρο και συνεπώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 

ανήκει στην κατηγορία 2.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 1.321,99€. Περικόπτεται το ποσό 

των 100€ ως μη επιλέξιμη δαπάνη, καθώς δεν αφορά το τηλεφωνικό κέντρο αλλά αφορά 

εργασίες και συντήρηση Η/Υ. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 2, 

καθώς πρόκειται για τηλεφωνικό κέντρο και συνεπώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 

ανήκει στην κατηγορία 2.   
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «SWITCH & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ» αξίας 120€. Η 

δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 1Α, καθώς πρόκειται για 

μηχανογραφικό εξοπλισμό και σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην 

κατηγορία 1Α.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «UPS» αξίας 301€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην 

κατηγορία 1Α, καθώς πρόκειται για μηχανογραφικό εξοπλισμό και σύμφωνα με τον Οδηγό του 

Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 1Α.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» αξίας 5.291,47€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό 

της, καθώς πρόκειται για μοντέλα εκτυπωτών πολύ παλιά που δεν υπάρχουν στην αγορά.   

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Λογισμικό» αξίας 9.940€ σε «Λογισμικό & 

Παραμετροποίηση» αξίας 10.000€. H δαπάνη περικόπτεται κατά 4.940€, καθώς σύμφωνα με τον 

Οδηγό του προγράμματος το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για παραμετροποίηση, συντήρηση και 

εκπαίδευση του λογισμικού είναι το 10% της αξίας του λογισμικού 4.600€ x 10%= 460€. Η 

δαπάνη διαμορφώνεται στα 5.060€.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος» από 10.000 € σε 

12.150€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ - GREEK 

INTERNET MARKETING σε PERIDO LTD. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της καθώς 

κατά τον έλεγχο του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

διαπιστώθηκε ότι το e-shop υπάρχει από άλλον προμηθευτή.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ACTIVE FAX LICENCES» αξίας 3.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» αξίας 3.700€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη 

επιλέξιμη δαπάνη, καθώς πρόκειται για δημιουργία βάσης δεδομένων πελατών.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» 

αξίας 250€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη, καθώς πρόκειται για 

σχεδιασμό προϊόντος και συνεπώς η δαπάνη αφορά μη επιλέξιμο ΚΑΔ και όχι τον ΚΑΔ της 

επένδυσης.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Επιχειρηματική Αποστολή στην Αγγλία» αξίας 4.000€.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιταλία» αξίας 4.000€.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Επιχειρηματική Αποστολή στην Βουλγαρία» αξίας 1.750€.  

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Διαφημιστικές Καταχωρήσεις - Καμπάνια Google AdWords» 

αξίας 2.500€ σε «Καμπάνια Google AdWords» αξίας 7.900€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται 

από ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ - GREEK INTERNET MARKETING σε PERIDO LTD. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Εταιρική Ταυτότητα+ Εντυπα» αξίας 24.200€ σε «Δημιουργία 

Εταιρικής Ταυτότητας» αξίας 2.770€ και μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία 4 στην 

κατηγορία 3, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΖΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - EMPHASIS σε 

PERIDO LTD. Η δαπάνη μεταφέρεται και πάλι στην κατηγορία 4, καθώς πρόκειται για 

σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας και όχι σχεδιασμό ετικέτας ή συσκευασίας και συνεπώς 

σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 4.   

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Προβολή σε κοινωνικά δίκτυα - Facebook Ads» ως προς το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 2.000€ σε 7.040€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ - GREEK INTERNET MARKETING σε PERIDO LTD. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Προβολή σε κοινωνικά δίκτυα -Social Media Marketing» ως 

προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 3.200 € σε 7.000€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ - GREEK INTERNET MARKETING σε 

PERIDO LTD. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Email Marketing» από 12.000€ σε 13.840,92€ ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από AST AE σε PERIDO LTD. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό 

της, καθώς πρόκειται για Email Marketing και συνεπώς, σύμφωνα με τον Οδηγό του 

Προγράμματος θεωρείται μη επιλέξιμη δαπάνη. 
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 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Marketplaces» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

από 7.500€ σε 4.140€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από AST AE σε PERIDO LTD.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Επιχειρηματική Αποστολή στην Γερμανία» από 4.000€ σε 

177,50€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΣΥΣΕΠ σε LIV'IN RESIDENCE BY 

FLAMING'S - HMG HOTEL MANAGEMENT UND SERVICEGESELLSCHFT mbH & Co. 

KG. H δαπάνη περικόπτεται κατά 11,61€, καθώς αφορά φόρο και συνεπώς σύμφωνα με τον 

Οδηγό του Προγράμματος θεωρείται μη επιλέξιμη δαπάνη. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 

177,50€ σε 165,89€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 142,42€. Η 

δαπάνη περικόπτεται κατά 1,41€ καθώς αφορά κόστος χρέωσης κάρτας και συνεπώς η δαπάνη 

διαμορφώνεται από 142,42 σε 141,01€.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Internet Marketing Consulting» ως προς το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο από 1.600€ σε 1.000€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ - GREEK INTERNET MARKETING σε PERIDO LTD. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της, καθώς πρόκειται για εκπαίδευση του internet marketing και όχι για 

maketing plan ούτε internet marketing και συνεπώς θεωρείται μη επιλέξιμη δαπάνη.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Υπηρεσίες Συμβούλου Προγράμματος» από 4.500€ σε 3.980€ 

ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από Α.ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & 

ΣΙΑ ΕΕ. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ISO σχεδιασμός» από 8.000 € σε 2.000€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από Α.ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 104.620,00 € σε 54.689,59 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 98.675,00 € στις 54.689,59 € και η δημόσια δαπάνη  διαμορφώνεται  

από 34.536,25 € στις 19.141,36 €. 

 

2.6 ΕΞ2-00785 ΚΑΠΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΝΙΚΟΣ ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΠΝΟΥ» αξίας 35.000€. 

Κατηγορία 3:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 

ΚΑΠΝΟΥ» αξίας 27.000€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 3, 

καθώς πρόκειται για εξοπλισμό εργαστηρίου για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και όχι για 

όργανο ποιοτικού ελέγχου παραγωγής, οπότε σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ανήκει 

στην κατηγορία 3.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ» αξίας 11.000€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην κατηγορία 3, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό εργαστηρίου για τον ποιοτικό 

έλεγχο των προϊόντων και όχι για όργανο ποιοτικού ελέγχου παραγωγής, οπότε σύμφωνα με τον 

Οδηγό του προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 3.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 115.398,00 € σε 118.398,00 €, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 115.398,00 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 51.929,10 €. 

 

2.7 ΕΞ2-02099 BRAINBOX (ΜΠΡΕΙΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Εξυπηρετητής (Server)» αξίας 5.840€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Router Cisco-D CISCO1921-SEC/K9» αξίας 1.410€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Switch Cisco SLM2024PT-EU» αξίας 562€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «UPS Eaton 5PX 2200i RT2U» αξίας 2.480€. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «ΝΕΤWORK STORAGE NAS D-LINK DNS-325-2TB» σε 

«NETWORK STORAGE NAS Western Digital My Cloud EX2» καθώς από D-LINK DNS-325-

2TB  τροποποιείται σε Western Digital My Cloud EX2, ενώ η αξία παραμένει 790€ και ο 

προμηθευτής παραμένει B. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor PC (ENERGY 

STAR) + LG LED 22EA53VQ» αξίας 7.548€ σε «Desktop Intel CPU Core i7 4790» αξίας 

1.258€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο B. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.  

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1" 3G 16GB» αξίας 1.290€ 

σε «Phablet HTC ONE M8 GREY» αξίας 459,35€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από B. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε. σε ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της  καθώς αφορά προμήθεια κινητού η οποία είναι μη 

επιλέξιμη δαπάνη.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Desktop Intel CPU Core i5 4460» αξίας 2.380€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σκληρός δίσκος backup» αξίας 207,25€. 

Κατηγορία 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Επιδαπέδια καμπίνα Server Rack 19''» αξίας 980€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Oπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής 

προϊόντων» αξίας 988€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Oπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής 

προϊόντων» αξίας 225€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Μηχανολογικός Εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής - 3D 

PRINTER» αξίας 3.600€.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Φορητός υπολογιστής» αξίας 2.485€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Συστήματα Τηλεδιάσκεψης» ως προς το φυσικό αντικείμενο, 

καθώς τροποποιείται το μοντέλο της τηλεόρασης από LG 47LA620S σε LG 47LB650V , ενώ η 

αξία παραμένει στα 980€ και ο προμηθευτής παραμένει ο B. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ 

Ο.Ε.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας» ως προς το φυσικό αντικείμενο, 

καθώς τροποποιείται το μοντέλο της μηχανής Nikon από D5100 σε D5200, ενώ η αξία παραμένει 

στα 740€ και ο προμηθευτής παραμένει ο B. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συσκευή επαυξημένης πραγματικότητας σε τρισδιάστατη απεικόνιση» 

αξίας 325,69€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην κατηγορία 1, καθώς πρόκειται 

για οπτικό σύστημα παρουσίασης και προβολής προϊόντων και όχι μηχανογραφικό εξοπλισμό, 

οπότε σύμφωνα με Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 1.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πρόσθετος αισθητήρας επαυξημένης πραγματικότητας» αξίας 96,99€. 

Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην κατηγορία 1, καθώς πρόκειται για οπτικό 

σύστημα παρουσίασης και προβολής προϊόντων και όχι μηχανογραφικό εξοπλισμό, οπότε 

σύμφωνα με Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 1.   

Κατηγορία 2: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium» αξίας 2.180€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «GSTARCAD Mechanical plus Tools» αξίας 4.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό ανάγνωσης και κωδικοποίησης RF-ID καρτών» αξίας 

750€.  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός» αξίας 3.000€. Η δαπάνη 

μετονομάζεται σε «Λογισμικό RAVE», καθώς δεν αφορά προμήθεια βοηθητικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού αλλά προμήθεια λογισμικού.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκπαίδευση σε GSTARCAD Mechanical plus Tools και RAVE 

Mechanical» αξίας 700€.  

Κατηγορία 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στην Διεθνή έκθεση EUROBIKE» αξίας 3.400€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στην ADANA 2014 URBAN στην Τουρκία» αξίας 

6.500€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Μετάβαση σε Adana για έκθεση ADANA URBAN 2014» αξίας 

348€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Διαμονή σε Adana για έκθεση ADANA URBAN 2014» αξίας 

1.209,20€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Μετάβαση στην Eurobike 2014» αξίας 789,72€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Διαμονή στην έκθεση Eurobike 2014» αξίας 1.300€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Κατασκευή διαφημιστικού υλικού - Αυτοκόλλητα βινύλιο για 

εκθέσεις» αξίας 1.575€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΠΑΜOUNT 10MM ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ» αξίας 2.256€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «FRONT PVC ΜΟΥΣΑΜΑΣ 500ΓΡ/Μ ME ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» αξίας 544€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικoύ folders για συμμετοχή 

σε εκθέσεις και προώθηση στις νέες αγορές» αξίας 2.000€. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης» σε 

«Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης-Facebook» όπου τροποποιούνται οι 

χώρες προβολής από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία σε Τουρκία και Πολωνία, ενώ η αξία 

παραμένει 4.000€ και ο προμηθευτής τροποποιείται από FOTONE ΦΟΤΟΝΕ ΜΕΠΕ σε 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αξίας 

4.000€ σε «Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης-Google Adwords» αξίας 

18.000€. Η δαπάνη αφορούσε την προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 

χώρες Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία ενώ πλέον αφορά τις χώρες Τουρκία και Πολωνία, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από FOTONE ΦΟΤΟΝΕ ΜΕΠΕ σε ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

Κατηγορία 5 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδίου» αξίας 2.000€ ως προς 

τον προμηθευτή από MSOLUTIONS ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ σε ANDROMEDA 

SYSTEMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Marketing Plan για την αγορά της Πολωνίας» αξίας 6.000€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 5, καθώς πρόκειται για Marketing Plan, 

συνεπώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η δαπάνη ανήκει στην κατηγορία 5.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Marketing Plan για την αγορά της Τουρκίας» αξίας 6.000€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 5, καθώς πρόκειται για Marketing Plan, 

συνεπώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η δαπάνη ανήκει στην κατηγορία 5.  

Κατηγορία 8: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας - 

Μεταφράσεις» αξίας 3.500€ σε «Μετάφραση στα Τουρκικά» αξίας 2.000€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από ΝΟΗΜΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ σε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας - 

Μεταφράσεις» αξίας 8.000€ σε «Μεταφράσεις στα Αγγλικά» αξίας 4.000€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από ΝΟΗΜΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ σε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
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 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας - 

Μεταφράσεις» αξίας 3.500€ σε «Μετάφραση στα Πολωνικά» αξίας 2.000€ ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από ΝΟΗΜΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ σε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Αναβάθμιση web site εταιρίας» αξίας 1.400€ ως προς τις 

γλώσσες και ως προς τον προμηθευτή από FOTONE ΦΟΤΟΝΕ ΜΕΠΕ σε ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στο δίκτυο της Endeavor» αξίας 7.500€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 8, καθώς πρόκειται για συνδρομή σε υπάρχον 

δίκτυο, συνεπώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η δαπάνη ανήκει στην κατηγορία 8.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 95.119,92 € σε 84.827,93 €, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 73.499,90 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 33.074,96 €. 

 

2.8 ΕΞ2-01451 GLASS STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΥΑΛΟΥ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ HARDWARE» ως προς το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο από 18.268€ σε 5.397€. ενώ ο προμηθευτής παραμένει η BYTE 

COMPUTER ABEE. Η δαπάνη σπάει σε δύο δαπάνες: 

 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ HARDWARE» αξίας 5.017€ 

 «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 380€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην κατηγορία 1 

καθώς δεν αφορά μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

 Προσθήκη δύο νέων δαπανών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 3.093,14€ και 

1.159,82€ η κάθε μία δαπάνη.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» αξίας 11.735,15€.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 3.647,81€. Η δαπάνη 

σπάει σε δύο δαπάνες: 

 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 1.017,73€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην κατηγορία 1Α, καθώς πρόκειται για μηχανογραφικό εξοπλισμό και σύμφωνα 

με τον Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 1Α. 

 «ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 2.630,08€. Η δαπάνη περιλαμβάνει 

τηλεοράσεις και ένα πολυμηχάνημα inkjet  και παραμένει στην κατηγορία 1. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ MOBILE APPLICATION» 

αξίας 5.500€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 3.478,35€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο σύνολο της, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για αναβάθμιση 

τηλεφωνικού κέντρου και όχι για εγκατάσταση καινούριου τηλεφωνικού κέντρου.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» αξίας 21.000€. 

Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 2, καθώς πρόκειται για τη 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα προϊόντα σε 3D μορφή. Συνεπώς, 

σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ανήκει στην κατηγορία 2.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δαπάνη για τρισδιάστατη σχεδίαση» αξίας 42.700€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 
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 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δαπάνη για δημιουργία e-shop» αξίας 15.000€.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο από 32.500€ σε 35.000€ που αφορά την δημιουργία βίντεο 5 λεπτών. Η 

τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την αξιολόγηση της πρότασης η δαπάνη είχε 

διαμορφωθεί στις 32.500€ ως ο μέσος όρος των προτεινόμενων τιμών των 2 αξιολογητών. Η 

δαπάνη παραμένει στα 32.500€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ USB CARDS» αξίας 10.581,96€. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθεί για το εύλογο του κόστους 

της δαπάνης α/α 12 «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» αξίας 32.500,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 154.119,95 € σε 140.266,83 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 154.119,95 € σε 131.382,21 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 67.925,97 € σε 59.121,99 €. 

 

3. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) 

 

3.1 ΕΞ2-00015 ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Το αίτημα γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού 

και οικονομικού  αντικειμένου  /  επαλήθευση  και  πριν  οποιαδήποτε  εκταμίευση,  να  διαπιστωθεί  από  

τον ΕΦΕΠΑΕ ότι  το  εν  λόγω  επενδυτικό  σχέδιο  δεν  έχει  ενταχθεί  σε  δράση  χρηματοδοτούμενη  

από πρόγραμμα  άλλου  Διαρθρωτικού  Ταμείου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  

Ταμείο Αγροτικής  Ανάπτυξης –ΕΓΤΑΑ,  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Αλιείας –ΕΤΑ  κλπ)  ή/και  στον  

Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλου 

Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και  στον  Αναπτυξιακό  Νόμο,  θα  πρέπει  να  διαπιστώνεται  ότι  τηρείται  

απαρέγκλιτα  ο  όρος  της συμπληρωματικότητας  μεταξύ  των  επιχορηγούμενων  επενδυτικών  σχεδίων, 

χωρίς  την  ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους.  

Στο  πλαίσιο  των  ανωτέρω,  το αίτημα  τροποποίησης  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα  της  επένδυσης,  ενώ  παράλληλα  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  των  διαδικασιών  και  στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών: 

Διαγραφή των δαπανών: 

 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ MARKETING» ύψους 3.500,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BUSINESS ANALYSIS» ύψους 4.000,00€ 

 «Συμμετοχή σε Διεθνής Εκθέσεις» ύψους 22.282,00€ 

 «Site + Social MEDIA» ύψους 5.000,00€ 

 Τροποποίηση των δαπανών: 

 Μείωση του ύψους της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από 11.700,00€ σε 

3.815,00€ 

 Προσθήκη  των κάτωθι δαπανών: 

 «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ» ύψους 39.050,00€ με προμηθευτή την 

εταιρεία «ΚΟΣΜΑΣ ΣΠ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής 

χαρακτήρας της επένδυσης.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 90.952,00€ σε 87.335,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 88.057,78€ σε 87.335,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 39.626,00€ σε 39.300,75€. 

 

3.2 ΕΞ2-01315 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Τροποποίηση  των κάτωθι δαπανών: 

 Μείωση της δαπάνης «Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση στην Αλβανία» από 4.015€ σε 2.410€ 

 Αλλαγή της ονομασίας της δαπάνης από «Αντικατάσταση PLC γραμμής συσκευασίας και 

αντικατάσταση ταστιέρας» σε «Αντικατάσταση PLC γραμμής συσκευασίας από S5 σε S7-300 

και αντικατάσταση ταστιέρας Display και ΟΡ393 με Panel Touch Operation 9"» στα  13.750€. 

 Μείωση της δαπάνης «Πιστοποίηση αντοχής υλικού για εξαγωγή στις Η.Π.Α. [TAS 110 (ASTM 

C1167) Durability, Strength, Efflorescence, Reactive Particulates, Permeability, Dimensions & 

Weights]»  από 5.727,60€ σε 816,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «Εκπόνηση μεταφράσεων για τη δημιουργία έντυπου πληροφοριακού 

υλικού» από 2.160€ σε 80€ 

 Μείωση της δαπάνης «Πιστοποίηση αντοχής υλικού για εξαγωγή στις Η.Π.Α. ASTM C1167 

Freeze/Thaw Test (RE-TEST)» από 16.483,50€ σε 2.470,00€ 

Προσθήκη  των κάτωθι δαπανών: 

 Εκπόνηση μεταφράσεων για τη δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού ύψους 101,27€ 

 Διαφημιστικό υλικό για δημιουργία stand σε έκθεση Αλβανίας ύψους 225€ 

 Κατασκευή ξύλινων σταντ και μεταλλικού πάγκου ύψους 1.100€  

 Ξενοδοχείο για διαμονή σε έκθεση στην Αλβανία ύψους 700€ 

 Ξενοδοχείο για διαμονή κατά την επιστροφή από έκθεση στην Αλβανία ύψους 35€ 

 Υλικά για περίπτερο Αλβανίας ύψους 639€ 

 Εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού ύψους 335€ 

 Εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού ύψους 320€ 

 Εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού ύψους 803,25€ 

 Σχεδίαση εταιρική ταυτότητας για συμμετοχή σε έκθεση εξωτερικού ύψους 460€ 

Επίσης προστέθηκαν οι κάτωθι νέοι προμηθευτές: 

1. THREE G – Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ- Γ. ΜΠΡΗΣ ΟΕ 

2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. INTERTRANSLATIONS ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 

4. SHERATRON OVERSEAS MANAGEMENT 

5. G&H GOLD HOTEL 

6. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΠΥΡΓΟΥ  

7. ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΟΕ 

8. ΝΕΟΧΑΡΤ ΑΒΕΕ 

9. ΡΑΛΛΗ ΝΙΚ. ΟΛΥΜΠΙΑ 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ότι η δαπάνη α/α 1 

«Αντικατάσταση PLC γραμμής συσκευασίας από S5 σε S7-300 και αντικατάσταση ταστιέρας Display 

και ΟΡ393 με PanelTouch Operation 9"» αξίας 13.750,00€ αφορά σε αναβάθμιση και όχι σε 

ανακατασκευή υφιστάμενου υλικού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 64.843,07 € σε 46.951,49 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 64.843,07 € σε 46.951,49 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 29.179,38 € σε 21.128,17 €. 

 

3.3 ΕΞ2-01376 ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Διαγραφή  των δαπανών: 

 «Εκπόνηση Μελέτης Marketing Plan για Νέες Αγορές» από 10.000,00€ σε 0,00€ 

Τροποποίηση  των κάτωθι δαπανών: 

 Αλλαγή της ονομασίας της δαπάνης από «Λογισμικό AutoCad Architecture 2014»  σε 

«Λογισμικό AutoCad Architecture 2015» αμετάβλητου  ποσού 4.000,00€. 

 Αλλαγή της ονομασίας της δαπάνης από «Ενέργειες Προβολής σε αγορές του Εξωτερικού» σε 

«Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Host 2015 Μιλάνο 23/10/2015 έως 27/10/2015 κόστος 

ενοικίασης περιπτέρου» 

 Αύξηση της δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Host 2015 Μιλάνο 23/10/2015 έως 

27/10/2015 κόστος ενοικίασης περιπτέρου» από 10.720,00€ σε 11.142,60€ 

Προσθήκη  των κάτωθι δαπανών: 

 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ηλεκτρικών Συσκευών – ασφαλείας» ύψους 15.000,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 108.102,60 € σε 114.102,60 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 108.102,60 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 48.906,00 €. 

 

 

4. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

(Περιφέρεια Κρήτης) 

 

4.1 ΕΞ2-00362 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις παρακάτω αλλαγές:     

Διαγραφή των δαπανών: 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ αξίας 430,00€ 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & MONTAZ VIDEO- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ αξίας 8.100,00€ 

3. ΕΝΤΥΠΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ αξίας 4.900,00€ 

4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ αξίας 

1.476,00€ 

Τροποποίηση των δαπανών:  

1. ΚΛΙΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  από 15.840,00€ σε 27.275,00€ . Η δαπάνη «κλισέ εκτύπωσης» 

τροποποιείται από τον αρχικό προϋπολογισμό μιας οι κωδικοί των προϊόντων έχουν αυξηθεί 

αλλά και οι χρωματικοί συνδυασμοί έχουν αλλάξει. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 12 κλισέ 

εκτύπωσης σε 6 χρώματα. Η τροποποιημένη δαπάνη περιλαμβάνει το κόστος για 17 κλισέ 

εκτύπωσης  με 8 χρώματα .Τα κλισέ έχουν εγκριθεί στην κατηγορία 3 και περιλαμβάνουν τα 

κλισέ εκτύπωσης , τυπογραφικά χάρτου που αφορούν δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε χαρτί και οι 

διαχωρισμοί που αφορούν διαχωρισμό των φιλμ ανά χρώμα. Επίσης γι όλα αυτά έχουν εκδοθεί 

ΔΑΤΠ Η τροποποιημένη δαπάνη περιλαμβάνει το κόστος για 17 κλισέ εκτύπωσης. Το κόστος 

της δαπάνης αυξάνεται από 15.840 σε  27.275€ 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αξίας 22.000,00€ σε 6.287,00€  . Η αρχική δαπάνη 

περιελάμβανε τον σχεδιασμό 18 νέων συσκευασιών αξίας 22.000€. Περικοπή σε 6.157€ λόγω μη 

επιλεξιμότητας των display stands και των καρτών για το προσωπικό .Επίσης ποσό 1.270,00€ 

μεταφέρεται στη κατηγορία 4 από την 3 που δηλώθηκαν διότι αφορούν σχεδιασμό εταιρικών 

περιπτέρων και σχεδιασμό ξενόγλωσσου εταιρικού φυλλαδίου  

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ αξίας 

11.500,00 € σε 6.900,00€  Περικοπή της δαπάνης ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  λόγω του ότι στο συμφωνητικό που προσκομίστηκε 
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αναφέρει σαν αντικείμενο του έργου τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα παραγωγής και 

εξωστρέφειας 300,00€ και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα παραγωγής και εξωστρέφειας 

και  συμμετοχή του σε συναντήσεις με στελέχη ή πελάτες της επιχείρησης 6.600,00€   

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014 ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 8.050,00€  σε 8.337,80€ 

. Έγκριση ποσού 4.657,56€ που αφορά ενοίκιο 9*280,00€ ,450,00€ regist fee , ξενοδοχείο για 

δύο άτομα και εισιτήρια για δύο άτομα  

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA 2014 ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΤΗΣ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ αξίας 8.120,00€ σε 9.127,36€ Έγκριση ποσού  7634,43€ που αφορά κόστος 

συμμετοχής στην έκθεση 5.851,47€(ενοίκιο 9*250,00-κατασκευή περιπτέρου 9*227,78 

ενοικίαση εξοπλισμού ,παροχή ηλεκτρικού μεταφορά εκθεμάτων και καταχώρηση στον 

κατάλογο της έκθεσης )   ξενοδοχείο για δύο άτομα 873,46€ και εισιτήρια για δύο άτομα 909,50€ 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA FANCY FOOD 2014 ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

αξίας 11.040,00€ σε 12.523,22€ Έγκριση ποσού 10.499,03 € που αφορά κόστος συμμετοχής 

στην έκθεση 5.000,00€(ενοίκιο  -κατασκευή περιπτέρου -,παροχή ηλεκτρικού και κόστος 

εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης ) με την προϋπόθεση να προσκομιστεί ανάλυση κόστους ,  

ξενοδοχείο για δύο άτομα 1.211,90€ και εισιτήρια για δύο άτομα 3.350,01€, και γραφικά έκθεσης 

937,12€   

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ σε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ISM - 

INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR KOLVNIA GERMANIA και από 

1.800,00€ σε 8.759,83€ Έγκριση ποσού  8.548,04€ που αφορά κόστος συμμετοχής στην έκθεση 

5.879,00€(ενοικιο  -κατασκευή περιπτέρου -ενοικίαση εξοπλισμού ,παροχή ηλεκτρικού και 

κόστος εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης )   ξενοδοχείο για δύο άτομα 1.012,15€ και 

εισιτήρια για δύο άτομα 1.029,89€, κατάλογος 2015 320,00€ και εκτυπώσεις - σκαμπό 307,00€ 

8. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ σε 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.ΕΚΘΕΣΗ ANUGA ΚΟΛΩΝΙΑ 10-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και από 

2.230,00€ σε 10.096,65€ 

9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ από (18*875,00€) 15.750,00€  σε 5.285,50€ 

Νέες δαπάνες: 

1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3D LED 46'' SAMSUNG αξίας 486,99€ .Περικοπή της τηλεόρασης ως μη 

επιλέξιμη η αγορά της.    

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FLOOR STAND BAKING STORIES αξίας 3.482,00€ Περικοπή της δαπάνης  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FLOOR STAND BAKING STORIES ως μη επιλέξιμης 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19-20 ΜΑΙΟΥ 2015 αξίας 9.943,39€  

Έγκριση ποσού  8.969,66€ που αφορά κόστος συμμετοχής στην έκθεση 7.232,96€ (ενοίκιο 

11*250,00-κατασκευή περιπτέρου 11*227,73 ενοικίαση εξοπλισμού, παροχή ηλεκτρικού 

μεταφορά εκθεμάτων, παραγωγή και εκτύπωση γραφικών και καταχώρηση στον κατάλογο της 

έκθεσης) ξενοδοχείο για δύο άτομα 870,00€ και εισιτήρια για δύο άτομα 866,70€. 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SUMMER FANCY FOOD 2015 αξίας 15.791,86€ 

Έγκριση ποσού 11.003,06 € που αφορά κόστος συμμετοχής στην έκθεση 5.124,00€ (ενοίκιο -

κατασκευή περιπτέρου -,παροχή ηλεκτρικού και κόστος εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης) 

με την προϋπόθεση να προσκομιστεί ανάλυση κόστους ,  ξενοδοχείο για δύο άτομα 1600,00€ και 

εισιτήρια για δύο άτομα 3.001,80€, και γραφικά έκθεσης 1.277,26€   

O συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 186.741,00 € σε 175.630,93 €, o επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 186.741,00 € σε 175.630,93 € και η δαπάνη διαμορφώνεται από 

84.033,45 € σε 79.033,92 €. 

 

4.2 ΕΞ2-02227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις παρακάτω αλλαγές:     

Η διαγραφή των δαπανών: 
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ αξίας 7.750,00€ 

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ αξίας 52.397,00€ 

3. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ αξίας 2.340,00€ 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, BEAUTYWORLD JAPAN TOKYO 2014 αξίας 

3.119,85€ 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ VIVANESS 2014 αξίας 

4.032,00€ 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε INTERCHARMMOSCOW,ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 2014 

αξίας 11.000,00€ 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑ το οποίο 

είχε μηδενιστεί στην  

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. BEAUTYWORLD MIDDLE JAPAN 2014 αξίας 5.040,00€ 

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. VIVANESS 2014 αξίας 5.600,00€ 

10.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. BEAUTYWORLD MIDDLE EAST αξίας 5.600,00€ 

11.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ αξίας 3.935,00€ 

Η τροποποίηση των δαπανών:  

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ BEAUTY MIDDLE EAST 2014 ΣΤΟ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ από 5.600,00€ σε 19.362,91€ Έγκριση ποσού 16.210,00€ που αφορά μελέτη 

κατασκευή περιπτέρου 19,5τμ 5.400,00€ ,ενοικίαση χώρου 5.460,00€,εισητήρια 650,00€, 

διαμονή 800,00€ αεροπορικός ναύλος 125,00€ και έξοδα διερμηνέα 3.775,00€ 

2.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ- BANNERS από 3.000,00€ σε 2.999,90€ Έγκριση ποσού  2.534,40  

που αφορά μόνο τις εκτυπώσεις εντύπων  

3.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ 6 ΓΛΩΣΣΕΣ από 

9.160,00€ σε 10.865,00€ Περικοπή σε 8.015,00 λόγω συμφωνία με τους αξιολογητές( 50.0000 

τεμ*0,11 λόγω αύξησης των σελίδων , 5.000 τεμ *0,448 και συγγραφή κειμένων 275,00€ 

4.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ από 6.000,00€ σε 

11.750,00€.Περικοπή στις 10.000,00€ λόγω εύλογο του κόστους     

5.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ-BANNERS 

αξίας 9.000,00€ σε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ- BANNERS –ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ αξίας 4.585,00€ 

Η έγκριση των νέων δαπανών: 

1.ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ αξίας 8.992,60€ 

2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αξίας 13.305,00€ που περιλαμβάνει υδραυλική 

εγκατάσταση 5285,00€, πυράντοχες πόρτες 1.350,00€,πυροσβεστικό συγκρότημα 6.200,00€  

πυροσβεστικές φωλιές 3*120,0€ και 110,00€.  

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚ/ΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

αξίας 5.640,00€ 

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Sap Business One αξίας 24.500,00€    

5.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ αξίας 1.500,00€ 

6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. CHINA BEAUTY 2015 ΣΤΗ ΣΑΝΓΚΑΗ αξίας 20.214,33€. 

Έγκριση ποσού  17.311,91€ που αφορά ενοίκιο περιπτέρου 5.040,00€ ,ενοικίαση προωθητικού 

σταντ 3.131,91€, κατασκευή περιπτέρου 5.040,00€, μεταφορά προϊόντων 2400,00€, διαμονή 

600,00€ και εισιτήρια 1.100,00€  

7.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ αξίας 1.219,51€ το οποίο αφορά εφάπαξ πληρωμή για την 

κατασκευή της διαφήμισης και όχι ετήσιο κόστος  

8.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ E-SHOP & WEBSITE, ΠΡΟΣΡΜΟΣΜΕΝΟ & ΣΕ ΑΜΕΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ που περιλαμβάνει σχεδιασμό E-SHOP 2.912,00€ , σχεδιασμό και υλοποίηση 

λογισμικού  MLM  4.480,00€ και προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ 500,00€ συνολικής  αξίας 

7.892,00€. Μεταφορά από την κατηγορία δαπανών 4 στην κατηγορία δαπανών 2. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 141.573,85 € σε 129.705,42 €, o επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 141.573,85 € σε 129.705,42 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 49.550,85 € σε 45.396,90 €. 

 

4.3 ΕΞ2-00541 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕ 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 57 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις παρακάτω αλλαγές:     

Η  διαγραφή των δαπανών: 

1. Σύστημα ενδοσκόπειου οπτικής ίνας αξίας 2.646,00€ 

2. Κλωβός δοκιμών θραύσης πυροσβεστήρων αξίας 1.610,00€ 

3. Επιχειρηματική Αποστολή Κατάρ & Σαουδική Αραβία αξίας 5.840,0€ 

4. Επιχειρηματική Αποστολή Ιταλία αξίας 1.846,00€ 

Η τροποποίηση των δαπανών:  

1. Πιστοποίηση νέων πυροσβεστήρων με το σήμα ΝF από AFNOR / APRAGAZ από 66.809,50€ σε 

68.701,00€ 

2. Παραγωγή Αγγλικών Προϊοντικών Καταλόγων 550*20,00€ σε Παραγωγή Αγγλικών 

Προϊοντικών Καταλόγων 50*57,00€ .Αύξηση της τιμής λόγω του ότι αποτελούν την πολυτελή 

έκδοση των προϊοντικών καταλόγων της επιχείρησης οι οποίοι δόθηκαν στοχευμένα σε 

συγκεκριμένους εν δυνάμει πελάτες  

3. Παραγωγή Αγγλικών Προϊοντικών Τιμοκταλόγων  500*7,00€ σε Παραγωγή Αγγλικών 

Προϊοντικών Τιμοκταλόγων  400*11,73€ Αύξηση της τιμής λόγω του ότι οι νέοι κατάλογοι 

έχουν περίπου 15% περισσότερες σελίδες   

4. Πιστοποίηση νέων πυροσβεστήρων κατά 97/23/ΕΚ 6*1.800,00€ σε 9.000,00€ που αφορά 

αρχικές πιστοποιήσεις για τα νέα προϊόντα καθώς και επανέκδοση πιστοποιητικών  

Η έγκριση  των νέων δαπανών:  

1. Παραγωγή Γαλλικών Προϊοντικών Τιμοκαταλόγων αξίας 2.380,00€ ( 200*11,90€) 

2. Παραγωγή Αγγλικών Προϊοντικών Φυλλαδίων αξίας  1.000*0,58€=580,00€ 

3. Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου για την συμμετοχή στην έκθεση EXPOPROTECTION 2014 αξίας 

17.051,05€.Περικοπή στα 12.875,00€ που αφορά 40τμ*280,00€ ενοίκιο, 1.390,00€ registration 

fee, και 285,00€ έξοδα γωνίας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 109.961,50 € σε 106.988,00 €, o επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 107.840,00 € σε 97.623,33 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 48.528,00 € σε 43.930,50 €. 

 

5. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΔΙΑ  

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

 

5.1 ΕΞ2-01210 ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, με την προϋπόθεση να προσκομιστεί τροποποιημένο συμφωνητικό συνεργασίας με τις 

επιχειρήσεις T.T.M.I.(ΕΞ2- 01337) και MEDBEST (ΕΞ2 – 01120) το οποίο θα περιλαμβάνει τη μεταξύ 

τους κοινή ενέργεια, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, 

ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπάνης 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ METTLER TOLEDO συνολικής 

αξίας 76.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ του παραπάνω εξοπλισμού, αξίας 950,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΡΤΟΝΕΤΑ αξίας 24.800,00€. 
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 Προσθήκη της δαπάνης ΨΥΓΕΙΟ-ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

GULFOOD 2015 αξίας 1.085,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από τον ελεγκτή στην κατηγορία 

δαπάνης 4. 

Κατηγορία δαπάνης 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Σημειώνεται ότι 

διαγράφεται τυπικά από το τεχνικό παράρτημα διότι ήταν ήδη μηδενισμένη. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEO) αξίας 

3.500,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αξίας 500,00€. 

Κατηγορία δαπάνης 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GOST αξίας 

9.800,00€. 

Κατηγορία δαπάνης 4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ – ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ αξίας 5.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Σημειώνεται ότι διαγράφεται 

τυπικά από το τεχνικό παράρτημα διότι ήταν ήδη μηδενισμένη. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ αξίας 9.800,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ WINTER FANCY SHOW  

2014 ΜΕΣΩ ΟΠΕ αξίας 9.900,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL CHINA 2014 ΜΕΣΩ 

ΟΠΕ αξίας 6.120,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PODEXPO 2014 ΜΕΣΩ ΟΠΕ 

αξίας 9.194,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

(SOCIAL MEDIA PLACEMENT) αξίας 900,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK CAMPAIGNS 

αξίας 1.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης YOUTUBE CUSTOMIZED CHANNEL αξίας 300,00€ 

 Διαγραφή της δαπάνης FOOD PRODUCT PROMOTION SERVICES IN EASTERN ASIA 

αξίας 12.800,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLM 2014 AMSTERDAM 

αξίας 6.850,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ GREEK EXPORT 

ALMANAC αξίας 1.000,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης που αφορά σε σχήμα συνεργασίας με τις εταιρείες T.T.M.I.(ΕΞ2- 

01337) και MEDBEST (ΕΞ2 – 01120)  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ SIAL 2014 από 500,00€ σε 716,66€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD 2015 αξίας 5.260,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΕΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αξίας 10.754,00€ η οποία 

διορθώνεται σε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2015. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 24 

Τ.Μ. αξίας 5.380,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ αξίας 416,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA αξίας 490,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ αξίας 434,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ DUBAI αξίας 546,76€ η οποία διαμορφώνεται στην 

τιμή του τιμολογίου 546,75€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗΣΤΟ DUBAI αξίας 2.354,78€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ αξίας  1.308,00€. 

Κατηγορία δαπάνης  5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΖΥΜΗΣ 

ΤΗ ΡΩΣΙΑ αξίας 4.500,00€ 
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 Διαγραφή της δαπάνης που αφορά σε σχήμα συνεργασίας με τις εταιρείες T.T.M.I.(ΕΞ2- 01337) 

και MEDBEST (ΕΞ2 – 01120) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ αξίας 5.000,00€. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 167.614,00 € σε 56.545,20 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 92.187,70 € σε 31.099,86 €. 

 

5.2 ΕΞ2-01337 Τ.Τ.Μ.Ι. TECHNOLOGY TRANSFER MARKETING INNOVATION -  

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, με την προϋπόθεση να προσκομιστεί τροποποιημένο συμφωνητικό συνεργασίας με τις 

επιχειρήσεις MEDBEST (ΕΞ2 – 01120) και ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. (ΕΞ2 – 01210) το οποίο θα 

περιλαμβάνει τη μεταξύ τους κοινή ενέργεια, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών:     

Κατηγορία δαπάνης 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3 laptop) συνολικής  αξίας 

2.940,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ αξίας 980,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ αξίας 1.136,60€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΟΘΟΝΗ Η/Υ αξίας 145,53€. 

Κατηγορία δαπάνης  2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ αξίας 2.460,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας 800,00€. 

Κατηγορία δαπάνης  4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ – ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 2.688,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 251,80€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 994,00€. Η δαπάνη διαμορφώνεται στα 

645,45€ (129,09€ x 5 διανυκτερεύσεις). 

 Προσθήκη της δαπάνης ROLL UP – BANNER αξίας 67€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ROLL UP – BANNER αξίας 69€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (160 τεμάχια x 0,13€) αξίας 20,00€. 

 Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ FOLDER 

αξίας 1.120,00€ σε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟΥ 4ΣΕΛΙΔΩΝ & FOLDER από ΚΟΡΤΕΣΗ σε 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ίδιας αξίας. 

 Αλλαγή προμηθευτή δαπάνης ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ & FOLDER αξίας 

550,00€ από ΑΛΦΑΒΗΤΟ Α.Ε.Β.Ε. σε ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ίδιας αξίας. 

 Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ αξίας 3.100,00€ από ΝΕΤ 360 

σε ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Ν. .  

 Τροποποίηση της δαπάνης (κοινή ενέργεια με ΕΞ2 – 01120 και ΕΞ2 - 01210) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014 από 375,00€ σε 716,66€. 

Κατηγορία δαπάνης  5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Τροποποίηση της δαπάνης (κοινή ενέργεια με ΕΞ2 – 01120 και ΕΞ2 - 01210) ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ του προμηθευτή NORTER ENTERPRISES αξίας 

2.500,00€ σε ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ αξίας 

2.000,00€ του προμηθευτή ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Β. Η δαπάνη δε θα υλοποιηθεί στα πλαίσια κοινής 

ενέργειας αλλά μεμονωμένα. 

Κατηγορία δαπάνης  8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 

 Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ αξίας 

2.400,00€ από ΝΕΤ 360 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ σε ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ. 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 60 

 Περικόπτεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ το ποσό των 91,66€ από την Κ.Δ. 8 λόγω υπέρβασης του 

ορίου του 10%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 28.906,00 € σε 23.175,04 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 28.851,11 € σε 23.083,38 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 15.868,11 € σε 12.695,86 €. 

 

5.3 ΕΞ2 – 01120 MEDBEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, με την προϋπόθεση να προσκομιστεί τροποποιημένο συμφωνητικό συνεργασίας με τις 

επιχειρήσεις T.T.M.I. (ΕΞ2 – 01337) και ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. (ΕΞ2 – 01210) το οποίο θα 

περιλαμβάνει τη μεταξύ τους κοινή ενέργεια, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών:     

Κατηγορία δαπάνης 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ αξίας 348,78€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ αξίας 

129,27€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ (μιξερ) αξίας 84,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης (3 τεμάχια) iPAD αξίας 1.635,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ από 2 τεμάχια desktop HP pro 

3500mt, i3, 500GB, 4GB, DVD-R, W8pro 64bit σε 2 τεμάχια HP PC P3500T i3 – 3240 – 4G – 

500GB – W7pro ίδιας συνολικής αξίας 848,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΕΡΜΑΡΙΟ από 1.250,00€ σε 1.090,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης SERIES SWITCHES DATA SHEET με μικρή αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την τιμή να διαμορφώνεται από 419,00€ σε 219,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΝΟΤΕΒΟΟΚ DELL αξίας 770,00€ σε ΝΟΤΕΒΟΟΚ LENOVO αξίας 

775,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης (5 τεμάχια) HEADSET LOGITECH STEREO H110 συνολικής αξίας 

34,15€ σε (6 τεμάχια) HEADSET MICROSOFT LIFECHAT LX-100 συνολικής αξίας 22,60€,. 

Η δαπάνη μεταφέρεται από τον ελεγκτή στην Κ.Δ. 1Α. 

 Προσθήκη της δαπάνης (1 τεμάχιο) ΗΕΑDSET MICROSOFT LIFECHAT LX-1000 αξίας 

10,89€. Η δαπάνη μεταφέρεται από τον ελεγκτή στην Κ.Δ. 1Α. 

 Προσθήκη της δαπάνης TURBO – X Leaf αξίας 345,52€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΝΟΤΕΒOOK APPLE MACBOOK αξίας 1.345,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης HP ELITEBOOK – RAM HP αξίας 874,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ αξίας 12,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΟΘΟΝΗ LCD αξίας 89,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΟΘΟΝΗ αξίας 1.075,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΟΘΟΝΗ αξίας 633,00€. 

Κατηγορία δαπάνης 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ από CorelDraw Adobe αξίας 

1.818,00€ σε CorelDraw Suite αξίας 485,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΙCROSOFT OFFICE MAC αξίας 205,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης WINDOWS αξίας 68,29€. 

Κατηγορία δαπάνης 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αξίας 345,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ αξίας 360,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ αξίας 470,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ αξίας 960,00€. 
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 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ από 

8.000,00€ σε 9.719,13€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από 117,00€ σε 28,70€ , με 

αντίστοιχη μείωση φυσικού αντικειμένου (προχοϊδες, ογκομετρικές φιάλες κλπ). 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ από 4.800,00€ 

σε 5.239,00€. Αφορά τα δεδομένα για τις συνήθεις αυτοκόλλητες ετικέτες με τα θρεπτικά 

συστατικά εκάστου προϊόντος. 

 Προσθήκη της δαπάνης BLENDER αξίας 26,66€.  

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αξίας 874,80€. η δαπάνη 

διαμορφώνεται στα 830€. Περικόπτονται 44,80€ λόγω μη επιλεξιμότητας ως αναλώσιμα (είναι 

χημικά διαλύματα). 

Κατηγορία δαπάνης 4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ – ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ αξίας 2.990,00€ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

αξίας 2.688,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αξίας 1.974,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ από 959,40€ σε 

804,00€ (ΑΠΕ 31042 378,00€ + ΑΠΕ 31041 426,00€). Η δαπάνη διαμορφώνεται στα 756,00€ (2 

x 378,00€) δηλαδή στην οικονομικότερη τιμή εισιτηρίου. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

από 7.800,00€ σε 6.988,91€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ GULLFOOD από 

10.840,00€ σε 10.900,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL από 12.150,00€ σε 

12.860,49€. Η δαπάνη διαμορφώνεται στα 10.745,95€ τα οποία είναι και η καθαρή αξία των δύο 

τιμολογίων. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ από 1.984,50€ σε 

2.020,89€. Η δαπάνη διαμορφώνεται στα 1.000,00€ (1άτομο x 200€ x 5 διανυκτερεύσεις). 

 Τροποποίηση της δαπάνης (κοινή ενέργεια συνεργασίας με T.T.M.I. ΕΞ2 – 01337, ΕΥΒΟΪΚΗ 

ΖΥΜΗ ΕΞ2 – 01210) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ SIAL 2014 

από 625,00€ σε 716,66€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA 2014 αξίας 

9.120,00€ σε ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA 2014 αξίας 

8.281,09€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ DUBAI ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αξίας 3.820,64€ σε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ DUBAI αξίας 520,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ αξίας 2.000,00€ σε 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ANUGA αξίας 2.100,00€. Η δαπάνη 

διαμορφώνεται στα 1.925,00€ (1.000,00€ + 925,00€ επιλέξιμα από τα δύο τιμολόγια). 

 Προσθήκη της δαπάνης ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αξίας 405,60€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αξίας 391,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αξίας 252,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ DUBAI αξίας 2.071,12€. Η 

δαπάνη διαμορφώνεται στα 1.200,00€ (200€ x 6 διανυκτερεύσεις x ισοτιμία 5,04 /  21.02.2014). 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ DUBAI αξίας 742,14€. Η δαπάνη 

διαμορφώνεται στα 729,84€ (3.663,80 AED x ισοτιμία 5,02 / 26.02.2014). 

 Προσθήκη της δαπάνης (500 τεμάχια) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ αξίας 420,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ αξίας 1.365,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ αξίας 319,99€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ αξίας 12,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 119,00€.  

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 219,00€. 
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 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 1.260,00€. Η 

δαπάνη διαμορφώνεται στα 954,55€ (5 διανυκτερεύσεις x 190,91€). 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ αξίας 1.050,00€. Η 

δαπάνη διαμορφώνεται στα 954,55€ (5 διανυκτερεύσεις x 190,91€). 

 Προσθήκη της δαπάνης ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PLMA αξίας 

1.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ AMSTERDAM αξίας 

248,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ AMSTERDAM αξίας 290,00€. 

 Κατηγορία δαπάνης 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Ο δικαιούχος δεν αιτείται κάτι σε αυτή την κατηγορία δαπανών όμως σημειώνεται ότι η δαπάνη 

α/α 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ που αφορά σε σχήμα συνεργασίας με τις εταιρείες T.T.M.I.(ΕΞ2- 

01337) και ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. (ΕΞ2 – 01210) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ αξίας 2.500,00€ θα 

υλοποιηθεί μεμονωμένα από τον δικαιούχο και όχι στα πλαίσια κοινής ενέργειας. 

Κατηγορία δαπάνης 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΕΝΤΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ από 1.285,32€ σε 1.032,58€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ αξίας 250,00€.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης να ελεγχθούν οι 

δαπάνες της  κατηγορίας 3 α/α 23 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 28,70 €, α/α 24 

«ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ» αξίας 5.239,00 €, α/α 26 «BLENDER» αξίας 

26,66 € και α/α 27 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 830,00 € ως προς τη συνάφειά τους με 

τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 99.948,42 € στα 95.260,87 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 85.433,80€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 46.988,59 €. 

 

5.4 ΕΞ2 – 00893 ACMON SYSTEMS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπάνης 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ, ποσού 3.280,10€ με προμηθευτή την 

PROCESS ENGINEERING SOLUTIONS. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ποσού 

21.430,00€ με προμηθευτή την ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΒΕ. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ποσού 17.100,00€ με 

προμηθευτή την ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

 Τροποποίηση της δαπάνης PC LAPTOP σε DELL NB με ταυτόχρονη μείωση στο συνολικό ποσό 

από 2.966,00€ σε 725,94€ με αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά από NB DELL LATITUDE 

E5430, NB DELL LATITUDE E5530, EPSON EB-1751 σε DELL NB INSP 7347. 

 Επίσης έγινε αλλαγή προμηθευτή από ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ σε  ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΑ. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ποσού 

3.571,95€ με προμηθευτή τον ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Ε.Π.Ε. 

 Προσθήκη της δαπάνης HP PROLIANT, ποσού 501,60€ με προμηθευτή την E-GATE Ε.Π.Ε. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ποσού 1.452,52€ με προμηθευτή την 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ. 

Κατηγορία δαπάνης 2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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 Τροποποίηση της δαπάνης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α’ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ με 

ταυτόχρονη αύξηση στο συνολικό ποσό από 5.000,00€ σε 7.500,00€ αντί για 8.250,00€, λόγω μη 

επιλεξιμότητας των επιμέρους δαπανών ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

ΣΤΟΝ SERVER ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Επίσης υπάρχει μικρή αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ποσού 

5.000,00€ με προμηθευτή την ACMON DATA. 

 Προσθήκη της δαπάνης MICROSOFT HP WINDOWS SERVER 2012 STANDARD EDITION, 

ποσού 469,85€ με προμηθευτή την E-GATE Ε.Π.Ε. 

 Προσθήκη της δαπάνης SET WINDOWS 7 PRO 32BIT, ποσού 117,89€ με προμηθευτή την 

ΠΛΑΙΣΙΟ AEBE. 

Κατηγορία δαπάνης 3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ, ΚΟΧΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΤΕΧ, ποσού 20.200,00€ με προμηθευτή την ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΑΧΥΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (LABORATORY 

MIXER), ποσού 15.900,00€ με προμηθευτή την LASERTECH AEBE. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FULLTEST 3, MACRO TEST 5035, ποσού 

4.202,80€ με προμηθευτή την ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. 

Κατηγορία δαπάνης 4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1Χ20’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD MANUFACTURING 2014 (9-

11.09.2014) σε ΝΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1Χ20’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD MANUFACTURING 2014 (9-11.09.2014) με ταυτόχρονη 

αύξηση στο συνολικό ποσό από 6.891,75€ σε 7.910,34€ με μικρή αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

 Έγινε αλλαγή στο στον προμηθευτή από ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Ε.Π.Ε σε SPIRITWORLD 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ . 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD, από 10.120,80€ σε 8.827,63€ χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ σε 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ με ταυτόχρονη μείωση στο συνολικό ποσό από 4.644,64€ σε 1.346,00€ λόγω μη 

επιλεξιμότητας των φόρων και λόγω του ότι το εισιτήριο που αναφέρεται στη ΑΠΕ Ρ5954/31-10-

2014 διαμορφώνεται στα 266,00€ ώστε να ταυτίζεται με την τιμή εισιτηρίου Ρ5957/31-10-2015. 

Επίσης υπάρχει μικρή αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

GULFOOD 2014, ποσού 662,39€ αντί για 818,00€, λόγω του ότι το επιλέξιμο ποσό είναι 

3.033,75 AED και η ισοτιμία για εκείνη την περίοδο 1€=4,58AED. Προμηθευτής είναι η  

TRADERS HOTEL. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΝΑΥΛΟΣ, ποσού 3.060,00€ αντί για 3.215,00€, λόγω του ότι η 

επιμέρους δαπάνη ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ είναι μη επιλέξιμη. Προμηθευτής είναι η HARLAS 

INTERNATIONAL TRANSPORT S.A. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

INERPACK 2014, ποσού 15.306,00€ με προμηθευτή την MESSE DUSSELDORF. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ποσού 1.334,58€ με προμηθευτή την 

NOVOTEL. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERPACK, ποσού 2.457,94€ 

αντί για 3.182,44€, λόγω του ότι οι επιμέρους δαπάνες PARKING και ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

είναι μη επιλέξιμες. Προμηθευτής είναι η MESSE DUSSELDORF. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, 

ποσού 995,00€ με προμηθευτή την FAIR BUSINESS. 
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 Προσθήκη της δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERPACK, 

ποσού 7.451,49€ αντί για 14.902,98€, διότι το συνολικό ποσό αφορά δύο επιχειρήσεις που 

παρευρέθησαν στην έκθεση. Προμηθευτής είναι η VINK. 

Κατηγορία δαπάνης 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ποσού 5.200,00€ με προμηθευτή την PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

Κατηγορία δαπάνης 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΕΝΤΩΝ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ CONE VALUE, ποσού 8.100,00€ με 

προμηθευτή την MIX S.R.L. 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΦΙΛΤΡΑ, ΚΟΧΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ, από 12.200,00€ σε 12.000,00€ λόγω 

οικονομικότερης προσφοράς, χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

Κατηγορία δαπάνης 7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

 Επαναφορά της δαπάνης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ποσού 

24.000,00€, καθώς σύμφωνα με το Κεφ. 14 του Οδηγού (παράγραφος 3) «οι επιχειρήσεις που 

έχουν συμπεριλάβει στο επενδυτικό τους σχέδιο πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είναι 

υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις υφιστάμενες και νέες θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει 

κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου».  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης να ελεγχθεί για το 

εύλογο του κόστους η δαπάνη α/α 9 «Λογισμικό διαχείρισης παραλαβών - παραδόσεων αποθήκης Α΄ 

υλών και ανταλλακτικών» αξίας 7.500,00 €. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 195.198,96 € σε 168.859,59 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 195.198,96 € σε 168.859,59 € και η δημόσια δαπάνη από 

87.839,53€ σε 75.986,82€. 

 

 

6. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΕΔΕΠ 

(Περιφέρεια Θεσσαλίας) 

 

6.1 ΕΞ2-01162 NIKOΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Διαγραφή των δαπανών: 

 ΗΛ/ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ – ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ αξίας 24.775,00€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SUMMER FANCY SHOW FOOD / NEW YORK 

CITY, US – ΟΠΕ αξίας 8.850,00€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PRODEXPO/ MOSCOW, RUSSIA – ΟΠΕ αξίας 

7.630,00€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΟ.RE.CA. 7-10/02/2014 αξίας 3.670,00€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΟ.RE.CA. αξίας 6.800,00€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ “DTEROP 2015” 13-16/03/2015 

αξίας 2.315,00€ 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ “DTEROP 2015” 13-16/03/2015 

αξίας 6.800,00€ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SUMMER FANCY SHOW FOOD / NEW 

YORK CITY, US – ΟΠΕ αξίας 12.500,00€ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PRODEXPO 2015 / MOSCOW, RUSSIA – 

ΟΠΕ αξίας  9.450,00€ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HO.RE.CA 2014 / ATHENS, GREECE 

αξίας 8.450,00€ 

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

αξίας 2.900,00€ 

2. Τροποποίηση των παρακάτω δαπανών: 

 Μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ – 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ από 26.730,00€ σε 14.340,00€ 

 Μείωση οικονομικού αντικειμένου από 8.650,00€ σε 4.500,00€  και αλλαγή προμηθευτή για τη 

δαπάνη ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 

 Μείωση οικονομικού αντικειμένου από 5.582,42€ σε 4.748,95€ και αύξηση φυσικού (τεμαχίων) 

για τη δαπάνη ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ /ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 

 Τροποποίηση και μείωση οικονομικού αντικειμένου από ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ύψους 23.700€ σε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ύψους 13.350€ 

 Τροποποίηση και μείωση οικονομικού αντικειμένου από ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ύψους 6.500€ σε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ύψους 500€ 

 Τροποποίηση και μείωση οικονομικού αντικειμένου από ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ύψους 4.300€ 

σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ύψους 2.000€ 

 Τροποποίηση και μείωση οικονομικού αντικειμένου από ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ύψους 1.200€ 

σε ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SEO ύψους 300€ 

3. Προσθήκη των παρακάτω δαπανών: 

 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ αξίας 59.000€ 

 ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ αξίας 16.405€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2014 (DUSSELDORF, 23-25/03/2014) 

αξίας 3.725,00€ 

 ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. PROWEIN 2014 (DUSSELDORF, 23-25/03/2014) αξίας 

165,42€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO GREECE 2014 (15-17/03/2014) αξίας 

1.290,00€ 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. FOOD EXPO 

GREECE 2014 (15-17/03/2014) αξίας 151,17€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ “DETROP 2015” 26/02-01/03/2015 

αξίας 1.672,00€ 

 ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. “DETROP 2015” 26/02-01/03/2015 αξίας 

749,30€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2015 (DUSSELDORF, 15-17/03/2015) 

αξίας 6.130,00€ 

 ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. PROWEIN 2015 (DUSSELDORF, 15-

17/03/2015) αξίας 392,52€ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PROWINA CHINA (Shanghai, 11-13/11/2015) αξίας 

3.411,30€ μετά από περικοπή ποσού 1.020€ λόγω υπέρβασης της ανώτατης τιμής ενοικίασης 

περιπτέρου (450€ για 6 τ.μ.) 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PROWINA CHINA 

(Shanghai, 11-13/11/2015) αξίας 1.600€ 

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗ Δ.Ε. PROWINA CHINA (Shanghai, 11-13/11/2015) αξίας 1.352,98€ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ αξίας 800,00€ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ αξίας 11.720€ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ/PROSPECTUS αξίας 13.000€ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ αξίας 2.634,99€  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 193.317,42 € σε 186.453,63 €  

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 86.992,84 € σε 83.904,13 €. 

 

6.2 ΕΞ2-01499 ΣΤΑΦ ΑΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ SEARCH ENGINE 

OPTIMIZATION (SEO) αξίας 1.200,00€. 

2. Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SOCIAL MEDIA APPS αξίας 

3.515,00€. 

3. Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αξίας 26.000,00€. 

4. Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ BREAD AND BUTTER ΣΤΟ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 14 – 16/1/2014 ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 60ΤM αξίας 36.500,00€. 

5. Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14- 16/01/2014 

ΚΑΙ 8 – 10/07/2014 αξίας 3.140,00€. 

6. Γίνεται δεκτή η αύξηση οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE) από 13.011,50€ σε 15.689,72€ με παράλληλη αύξηση και αλλαγή του 

φυσικού αντικειμένου 

7. Γίνεται δεκτή η μείωση οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-COMMERCE) από 18.775,00€ σε 16.800,00€ 

8. Γίνεται δεκτή η μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης PLOTTER ΓΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΤΡΟΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (ΜΟΝΗ ΚΕΦΑΛΗ) από 2 τεμάχια 22.080,00€ σε 1 

τεμάχιο 11.500,00€.  

9. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PANORAMA 

BERLIN 2015 – JULY (07-09/07/2015) αξίας 22.184,00€ 

10. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PANORAMA 

BERLIN 2015 – JULY (07-09/07/2015) αξίας 17.129,98€ 

11. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PANORAMA BERLIN 2015 – JULY αξίας 2.075,66 

12. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ 

Δ.Ε. PANORAMA BERLIN 2015 – JULY αξίας 900,00€ 

13. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΔΥΟ (2) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SPORTSWEAR INTERNATIONAL αξίας 13.600,00€ 

14. Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ αξίας 4.299,05€ 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθούν για το εύλογο του 

κόστους οι δαπάνες α/α 6 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ BREAD AND BUTTER ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 8-10/ 7/ 2014 ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 60ΤM» αξίας 36.500,00€, α/α 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PANORAMA BERLIN 2015 – JULY (07-09/07/2015)» αξίας 22.184,00€ 
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και α/α 8 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PANORAMA BERLIN 2015 – JULY (07-

09/07/2015)» αξίας 17.129,28€. 

Ο συνολικός  και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 176.961,50 € σε 156.918,41€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 79.632,68€ σε 70.613,28€. 

   

 

7. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΕΣΜΟΣ – ΑΜΘ 

(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 

 

7.1 ΕΞ2-01113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

 

Κατηγορία δαπανών 1 Α: 

 Προσθήκη της δαπάνης «DELL INSPIRON 15» αξίας 730,25€ (μεταφορά από την κατηγορία 

δαπάνης 1).  

 Τροποποίηση της δαπάνης «NOTEBOOK» αξίας 1.528,44€ σε «SONY VAIO» αξίας 568,29€ 

και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 422,76€ σε «NB DELL» αξίας 

1.236,86€ και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Κατάργηση της δαπάνης «SERVER DELL + EΞΑΤΑΑΡ» αξίας 2.358,80€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «Υπολογιστής Dell» αξίας 3.640,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «iPad mini» αξίας 2.520,00€ σε «APPLE iPad 4» αξίας 755,28€ και 

ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Προσθήκη της δαπάνης «NB DELL» αξίας 1.010,75€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «DELL INSPIRON 17» αξίας 1.549,10€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Σύστημα διαχείρισης και εποπτείας στόλου οχημάτων» αξίας 

20.000,00€. 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «SOFTWARE ATLANTIS» από 8.000,00€ σε 4.000,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «WINDOWS SERVER STANDARD 2012» αξίας 1.039,02€ σε 

«MICROSOFT OFFICE 2013 PROF» αξίας 390,25€ και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ 5 USERS ΓΙΑ WINDOWS SERVER STANDAR 

2012» αξίας 565,00€ σε «MICROSOFT OFFICE 2013 H&B» αξίας 179,02€ και ταυτόχρονη 

αλλαγή προμηθευτή. 

 Προσθήκη της δαπάνης «AUTODESK» αξίας 8.580,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 1.591,00€ σε 

«METAΦOΡA EΚΘEΣIAKOY YΛIKOY (ΕΚΘΕΣΗ XIAMEN 2014)» αξίας 1.870,00€ και 

ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΆΙ» αξίας 6.300,00€ 

σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ MAISON & OBJECT 2014)» αξίας 

4.970,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Απόρριψη της τροποποίησης της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 

1.240,00€ σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (WINE CHINA)» αξίας 3.177,00€ και 

ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή καθώς αφορά έκθεση για προϊόντα που δεν ανήκουν στον 

επιλέξιμο ΚΑΔ για τον οποίον επιδοτείτε η επιχείρηση. 
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 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ XIAMEN» αξίας 

8.000,00€ σε «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ XIAMEN STONE 2014» αξίας 

7.626,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗ VITORIA 2014» αξίας 5.680,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ XIAMEN STONE 2014» αξίας 3.678,00€ και ταυτόχρονη 

αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΤΙΜΑ» αξίας 9.270,00€ σε 

«ENOIKIAΣΗ ΧΩΡΟΥ MAISON & OBJET 2014» αξίας 11.570,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή 

προμηθευτή. Η παραπάνω δαπάνη γίνεται αποδεκτή έως το ποσό των 11.570,00€ λόγω των 

περιορισμών του οδηγού εφαρμογής (40x280,00=11.200,00+370=11.570,00). 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΒΑΤΙΜΑ» αξίας 4.000,00€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ MAISON & OBJEET 2014» αξίας 11.200,00€ και ταυτόχρονη 

αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΙΣΙ» αξίας 504,40€ σε 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(COVERING 2014)» αξίας 832,00€ και ταυτόχρονη 

αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΤΙΜΑ» αξίας 1.070,00€ σε 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ (COVERING 2014)» αξίας 2.121,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή 

προμηθευτή. 

 Απόρριψη της τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

COVERINGS» αξίας 4.300,00€ σε «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VITORIA 

2014» αξίας 5.680,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή, καθώς προηγείται της ημερομηνίας 

προκήρυξης του προγράμματος η οποία είναι η 30/7/2013.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ CERSAIE 2013 BOLOGNA» αξίας 

11.200,00€ σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(VITORIA 2014)» αξίας 5.891,59€ και 

ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ MARMOMACC 

VERONA» αξίας 2.835,00€ σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (COVERING 2014)» αξίας 

3.264,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ BOLOGNA» αξίας 800,00€ σε 

«ENOIKIO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (BATIMAT 2015)» αξίας 7.288,20€ και ταυτόχρονη αλλαγή 

προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ BOLOGNA» αξίας 319,96€ σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (BATIMAT 2015)» αξίας 4.500,00€ και ταυτόχρονη αλλαγή 

προμηθευτή. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ BOLOGNA» αξίας 300,99€ σε 

«METAΦOΡIKA ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (BATIMAT 2015)» αξίας 500,00€ και ταυτόχρονη 

αλλαγή προμηθευτή. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VERONA» αξίας 277,99€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VERONA» αξίας 368,75€. 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΜΥΡΝΗ» από 3.722,89€ σε 

2.696,30€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ENOIKIO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ COVERINGS 2014» αξίας 4.133,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «METAΦΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ IZNIR MARBLE 2014» 

αξίας 2.655,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 181.405,00 € σε 173.799,89 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 181.405,00 € σε 173.799,89 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 81.632,25 € σε 78.209,95 €. 

 

7.2 ΕΞ2-01551 ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΩΤΛΗ4653Ο7-Ρ21



 69 

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

 

Στην κατηγορία 1.  

 Προσθήκη της δαπάνης «ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ» αξίας 15.190,00€. 

Στην κατηγορία 1Α.  

 Προσθήκη της δαπάνης «ΤΑΜΠΛΕΤ» αξίας 324,39€ 

 Προσθήκη της δαπάνης «TABLET» αξίας 222,76€. 

Στην κατηγορία 3.  

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001» από 1.500,00€ σε 1.000,00€ 

και ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή από EQA HELLAS ΑΕ σε ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε..   

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ GOST» αξίας 5.100,00€. 

Στην κατηγορία 4.  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SOUTH-EAST EUROPE 

BELGRADE BUILDING EXPO 2014 ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ» αξίας 1.610,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SOUTH-EAST EUROPE 

BELGRADE BUILDING EXPO 2015 ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ» αξίας 1.610,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 2014» αξίας 830,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 2015» αξίας 830,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ» αξίας 4.500,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (IN-STORE PROMOTION)» αξίας 

9.400,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 300,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΚΘΕΣΗ AMBIENTE» 

αξίας 275,50€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 150,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α3» αξίας 280,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ» αξίας 1.500,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4ΣΕΛΙΔΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 1.300,00€. 

Στην κατηγορία 5.  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΟΚΟ» αξίας 3.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 104.873,65 € σε 97.036,30 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 104.873,65 € σε 97.036,30 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 47.193,14 € σε 43.666,34 €. 

 

7.3 ΕΞ2-01302 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1:  

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Μήτρες για εκτύπωση νέων υλικών συσκευασίας» από 

4.352,00€ σε 5.012,00€. 
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Κατηγορία δαπανών 1Α 

 Προσθήκη της δαπάνης «Σκάνερ, Barcode scanner» αξίας 2.097,48€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση της δαπάνης «CRM» αξίας 3.162,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ» αξίας 3.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» 

αξίας 2.800,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση AQUATHERM (Μοσχα και Αγ. 

Πετρούπολη)» αξίας 22.400,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ» αξίας 3.200€ σε «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ ΑΥΣΤΡΙΑΣ»  αξίας 3.400,00€ με ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή από 

ATHANASIADIS HLIAS SPD σε ALBERT W HASENSTAB. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ IN STORE ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ» αξίας 7.200,00€ σε «ΠΡΟΩΘΗΣΗ IN STORE ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΝΙΑ»  αξίας 7.200,00€ με ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή από 

ATHANASIADIS HLIAS SPD σε ALBERT W HASENSTAB. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ IN STORE ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΡΩΣΙΑ» αξίας 7.800,00€ σε «ΠΡΟΩΘΗΣΗ IN STORE ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΑΥΣΤΡΙΑ»  αξίας 7.800,00€ με ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή από ATHANASIADIS HLIAS 

SPD σε ALBERT W HASENSTAB. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Στρατηγικού Managment» 

αξίας 10.000,00€. 

 Τροποποίηση προμηθευτή της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΩΣΙΑΣ» αξίας 

6.000,00€ από ATHANASIADIS HLIAS SPD σε A.K.I. NEW WORLD SERVICES LTD. 

 Τροποποίηση προμηθευτή της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ» 

αξίας 6.000,00€ από ATHANASIADIS HLIAS SPD σε A.K.I. NEW WORLD SERVICES LTD. 

 Τροποποίηση προμηθευτή της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ» 

αξίας 6.000,00€ από ATHANASIADIS HLIAS SPD σε A.K.I. NEW WORLD SERVICES LTD. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Coaching and mentoring» αξίας 2.800,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 141.488,30€ σε 105.883,78€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 141.488,30€ σε 105.883,78€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 63.669,74€ σε 47.647,70€. 

 

 

7.4 ΕΞ2-00508 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ   

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

 

Κατηγορία δαπανών 1:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Εργαστηριακός εξοπλισμός για τον ποιοτικό έλεγχο των 

χρησιμοποιούμενων υφασμάτων» αξίας 7.647,38€ 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

αξίας 2.681,28€ 
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Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εκτυπωτής barcode» αξίας 3.130,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 511,38€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop» από 

7.400,00€ σε 10.000,00€ και η αλλαγή του προμηθευτή αυτής. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Σχεδιασμός περιεχομένου e-shop & ψηφιοποίηση προϊόντων» αξίας 

6.300,00€. 

 Κατηγορία δαπανών 3: 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Σχεδιασμός νέων συλλογών ρούχων» από 28.500,00€ σε 

38.500,00€, λόγω αύξησης του αριθμού των σχεδίων από 110 σε 229. 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Εργαστηριακός έλεγχος υλικών» από 21.550,00€ σε 

10.500,00€.  

 Κατάργηση της δαπάνης «Έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων (στολές και φόρμες εργασίας)» 

αξίας 40.960,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «Έλεγχος - Πιστοποίηση κατά το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100» 

αξίας 6.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ» αξίας 870,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών» αξίας 1.824,24€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Σχεδιασμός νέων συλλογών ρούχων για το Μουσείο του Λούβρου» 

αξίας 10.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Εργαστηριακός έλεγχος υλικών» στην αξία των 376,00€ διότι στην 

αιτηθείσα αξία των 385,02€ περιέχονται και φόροι (3,76+0,75)x2=9,02.  

 Προσθήκη της δαπάνης «Εργαστηριακός έλεγχος υλικών» αξίας 9.109,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Σχεδιασμός και δημιουργία καρτολινών και flyer» από 

9.200,00€ σε 11.300,00€ και η αλλαγή του προμηθευτή αυτής. 

 Τροποποίηση της ονομασίας της δαπάνης «Συμμετοχή σε 2 εκθέσεις στο Παρίσι» σε  

«Συμμετοχή σε 1 έκθεση στο Παρίσι» και της αξίας αυτής από 15.343,40€ σε 12.071,71€ 

(σύμφωνα με τους περιορισμούς του οδηγού εφαρμογής 280,00€/τμ). 

 Προσθήκη της δαπάνης «8σελιδο Booklet» αξίας 3.500,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Ξενόγλωσσα Folder» αξίας 5.200,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» από 21.000,00€ σε 

2.200,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 8.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 24.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 6.000,00€. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση των κάτωθι δαπανών της κατηγορίας 5: δαπάνη α/α 17 «Συμμετοχή 

σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 2.200,00€, δαπάνη α/α 19 «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 

8.000,00€, δαπάνη α/α 20 «Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 24.000,00€ και δαπάνη α/α 21 

«Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς» αξίας 6.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 164.047,04€ σε 166.259,87€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 164.047,04€ σε 163.059,87€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 73.821,17€ σε 73.376,94€. 

 

8. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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8.1 ΕΞ2-00507 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΝΕΟΤΕΧ ΑΕ 

(ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΛΑΝΕΤ) 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 55.145,00€ σε 77.770,00€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΗΜΕΙΟΥ» από 3.300,00€ σε 

3.000,00€ 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ (PH meter)» από 596,00 σε 570,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ» αξίας 11.344,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» αξίας 

14.300,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 5.805,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» από 19.800,00€ σε 15.880,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΑ» σε «WASTE AND WATER ΕΠΕ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ» αξίας 22.300,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ» αξίας 2.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» αξίας 1.505,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΑΝΔΥAΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» αξίας 825,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 680,00€. Περικοπή της δαπάνης 

ως μη επιλέξιμη 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» αξίας 1.090,00€. Έγινε 

διόρθωση του προμηθευτή από Ν. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α.Ε. σε Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΕ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ» αξίας 30.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 5.739,00€ σε 5.150,33€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 

5.739,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Y ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1» αξίας 

2.534,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Y ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2» 

αξίας 560,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Y ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3» 

αξίας 268,28€\ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» αξίας 1.090,72€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ» αξίας 264,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET)» 

αξίας 433,33€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 13.536,55€ σε 4.917,93€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ’ αξίας 9.814,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Y 1» αξίας 883,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Y 2» αξίας 312,38€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 88.202,25€ σε 74.664,13€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “PROJECT QATAR 2014”» αξίας 

9.106,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “BIG 5 SHOW S.A 2014 ” 

(ΤΖΕΝΤΑ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ)» αξίας 8.960,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “AMBIENT-CONSTRUCTEXPO 

2014 ” (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ)» αξίας 2.575,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “BATIMATEC 2014 ”( ΑΛΓΕΡΙΑ)» 

αξίας 1.980,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ» αξίας 2.284,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΑΛΓΕΡΙ» αξίας 3.084,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 3.180,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΝΤΟΧΑ» αξίας 3.650,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ» αξίας 

1.648,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ» αξίας 3.220,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ» αξίας 1.800,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “BIG 5 SHOW DUBAI 2014 ” 

(ΝΤΟΥΜΠΑΙ, Η.Α.Ε.)» αξίας 10.310,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 

2014)» αξίας 1.144,58€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 

SHOW DUBAI 2014)» αξίας 465,96€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 1 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 

SHOW DUBAI 2014)» αξίας 584,86€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ “MOSBUILD-BUILDING & 

INTERIOR 2014 ” (ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ)» αξίας 7.815,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSBUILD-

BUILDING & INTERIOR 2014 (ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ)» αξίας 5.190,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ROOF INDIA EXHIBITION 2015» 

αξίας 4.349,99€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ (ΕΚΘΕΣΗ “ROOF INDIA 

EXHIBITION 2015”)» αξίας 666,21€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ (ΕΚΘΕΣΗ ROOF INDIA EXHIBITION 

2015)» αξίας 212,05€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ AFRICAN CONSTRUCTION AND 

TOTALLY CONCRETE EXPO 2015» αξίας 4.633,96€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤO ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΚΘΕΣΗ AFRICAN 

CONSTRUCTION AND TOTALLY CONCRETE EXPO 2015)» αξίας 780,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AFRICAN CONSTRUCTION AND 

TOTALLY CONCRETE EXPO 2015)»αξίας 356,95€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ YUGBUILT 2015 1» αξίας 5.935,60€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ YUGBUILT 2015 2» αξίας 531,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ BAKUBUILD 2014» 

αξίας 6.568,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗN ΕΚΘΕΣΗ 

BAKUBUILD 2014» αξίας 405,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 

2015)» αξίας 1.083,56€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 CONSTRUCT 

INDIA 2014)» αξίας 659,47€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ (ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 CONSTRUCT INDIA 

2014)» αξίας 444,23€. Περικοπή ποσού 94,25€ βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «METAΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ MOSBUILD-

BUILDING & INTERIOR 2014 )» αξίας 732,55€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BUDMA 2014» αξίας 1.507,46€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗN ΕΚΘΕΣΗ INFACOMA 2014» 

αξίας 1.483,93€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗN ΕΚΘΕΣΗ 

INFACOMA 2014» αξίας 1.890,24€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΚΘΕΣΗ INFACOMA 2014)» 

αξίας 207,28€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΚΘΕΣΗ INFACOMA 2014)» 

αξίας 356,82€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (ΕΚΘΕΣΗ THE BIG 5 DUBAI 

2013)» αξίας 1.212,28€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ» αξίας 2.537,20€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1» αξίας 

21.182,50€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2» αξίας 

690,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 7.603,72€ 

 Μείωση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» από 

2.090,25€ σε 1.342,98€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EXPORT 24+4 ΣΕΛΙΔΕΣ» 3.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «2ΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ NEOROOF» αξίας 6.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «2ΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν-THERMON» αξίας 6.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «3ΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ NEOPOX-NEODUR» αξίας 2.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EPOXY FLOORING 12+4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ» 

αξίας 3.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ENERGY SAVER 12+4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ» αξίας 

3.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ WATER PROOFING 12+4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ» 

αξίας 3.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 4.653,85€ σε 4.000,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ» αξίας 653,85€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα έτους παραγωγής 

2014 και 2015 τα οποία θα προωθηθούν σε νέες και σε υφιστάμενες αγορές (Ρωσία, Ρουμανία, Τυνησία, 

Λίβανος, Πακιστάν, Τζιμπουτί, Κατάρ, Πολωνία, Ντουμπάι). 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 167.276,65 € σε 166.502,39 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 75.274,49 € σε 74.926,08 €. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των 

ανωτέρω επιχειρήσεων. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
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Εσωτερική Διανομή:  

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

 Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομ. και Επιχειρ. Πολιτικής  

 Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση: 

- ΕΦΕΠΑΕ  

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
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