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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΘΔΜΑ: Απνδνρή πξαθηηθψλ 3 & 4 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
"ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 20072013».
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ,
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά ξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α/22.4.2005) θαη ηδίσο ην άξζξν 90.
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α/16.7.1986), Π.Γ. 396/1989 (ΦΔΚ
172/Α716.6.1989) θαη Π.Γ. 189/1995 (ΦΔΚ 99/Α/1995) "Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Β.", ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2367/1995 (ΦΔΚ 261/Α/1995) "χζηαζε ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.",
θαη ηεο ππ' αξηζκ. 3584/5.3.1996 (ΦΔΚ 147/ Β712.3.1996) ππνπξγηθήο απφθαζεο
"Γηάξζξσζε, Αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.".
3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε
Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012).
4. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»
(ΦΔΚ 141/Α/2012).
5. Σελ κε αξ. πξση. 30376/Γ106 721/05.07.2012 (ΦΔΚ 2094/Β΄/06.07.2012) Απφθαζε
ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά».
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6. Σελ κε αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε
απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI
GR161 PO001).
7. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθή
(Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006).
8. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ
Μαθεδνλία – Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008).
9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ
Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO001).
10. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κξήηε &
Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002).
11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ
Δθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de
minimis aid).
13. Σελ κε αξηζ. πξση. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΔΚ 1965/Β/24.9.2008). Απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ
ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο»
14. Σελ κε αξηζ. πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε
κε
ηηο
ΚΤΑ
κε
ΑΠ
58758/ΔΤ8528/16.12.2008,
59540/ΔΤ8572/18.12.2008 (ΦΔΚ 2632/Β/29.12.2008 θαη 2652/Β/30.12.2008),
13708/ΔΤ1926/13.3.2009 (ΦΔΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΔΤ4221/26.05.2009
(ΦΔΚ1019/Β/2009),
317733/ΔΤ5030/24.06.2009
(ΦΔΚ
1317/Β/2009),
45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ2010/Β/2009) θαη 49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ
2214/Β/2009).
15. Σελ κε αξ. πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ
Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν.
3614/2007 θαη ηνπ Π.Γ. 98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ
16. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα
3,4,5,6,7 θαη 17 απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ
53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη
άιιεο δηαηάμεηο».

ει 2 από 18

ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΝΡΕ

17. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ
1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά.
18. Σν Π.Γ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-1997) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε θαη
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή ηκήκαηά ηνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο,
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο».
19. To Π.Γ 98/96 (ΦΔΚ 77/Α/8-5-1996) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε ελδηάκεζνπο
θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο
θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ
πφξσλ»
20. Σελ Τ.Α. κε αξ. πξση. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΔΚ 86/Β/31-01-2011) γηα ηελ
«Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ –
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ
Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
(ΔΦΔΠΑΔ)».
21. Σελ κε αξηζκ. πξση. 4463/1348/01.09.2011 (ΦΔΚ 1975/Β/05.09.2011) Απφθαζε κε
ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. ΔΤΓ ΔΠΑΔ 291/55/Φ.0020/19.1.2011 Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ
«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ησλ ΠΔΠ ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο
ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ) (ΦΔΚ
86/Β/31.1.2011) κε ηελ νπνία ε ελδεηθηηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
αλέιζεη ζε 45 εθαη €».
22. Σελ κε αξηζκ. πξση. Oηθ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΔΚ 704/Β/29-04-2011) Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ
Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή
πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», φπσο ηζρχεη.
23. Σελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ 5667/447/18-5-2011 (ΦΔΚ 2087/Β/21-9-2011) Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ
ΔΠΑ 2007-2013» θαη πκπιήξσζε θαη Γηφξζσζε ζθαικάησλ ηνπ Οδεγνχ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ
ΔΠΑ 2007-2013».
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24. Σελ κε αξηζκ. πξση. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΔΚ 2088/Β/21.9.2011) «Σξνπνπνίεζε
θαηά ηε Γεκφζηα Γαπάλε απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΦΔΚ Β΄ 704) πεξί έγθξηζεο (Αχμεζε Γεκφζηαο
Γαπάλεο) ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑ 2007−2013».
25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 (άξζξν 21) (ΦΔΚ 226/Α΄/27.10.2011). «πληαμηνδνηηθέο
ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο
εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
26. Σελ κε αξηζκ. πξση. 15705/3834/10-11-2011 (ΦΔΚ 401/ΤΟΓΓ/10-11-2011) απφθαζε
πεξί ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑΔ ηνπ ΔΠΑ 20072013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξψζεθε κε ηελ κε ΑΠ νηθ. 6714/952/18-6-2012
απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΦΔΚ 300/ΤΟΓΓ/206-2012).
27. Σελ κε αξηζκ. πξση. 12505/2807/7-9-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα «Απνδνρή πξαθηηθψλ Νν 3/23-82011, Νν 4/24-8-2011, Νν 5/25-8-2011, Νν 6/26-8-2011 θαη Νν 7/5-9-2011 ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, έληαμε, έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφξξηςε έξγσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα- Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑΔ ηνπ
ΔΠΑ 2007-2013.
28. Σηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ δηθαηνχρνπ ζην
πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 20072013.
29. Σηο εηζεγήζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα.
30. Σν κε αξηζκ. πξση. 13332/2380/20-11-2012 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ),
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα πξαθηηθά Νν 3/11-10-2012 & Νν
4/ 12-10-2012.
31. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ

Αποθαζίζοςμε
1) Σελ απνδνρή ησλ πξαθηηθψλ
3/11-10-2012 θαη 4/12-10-2012 ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ"
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 3 /11-10-2012
1. ΔΝΣΑΔΙ
1.1
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ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΚΣΗΡΗΟ ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΔ
ΔΞ - 00481
Γελ γίλεηαη δεθηφ, σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο ΚΣΙΡΙΟ
ΔΚΓΟΔΙ ΔΠΔ θαζψο νη αηηηάζεηο ηνπ επελδπηή ζεσξνχληαη αβάζηκεο. Οη λέεο
ηξνπνπνηεκέλεο δαπάλεο δελ ζπλάδνπλ κε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη δελ
ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο.
χκθσλα κε ηελ Δμέηαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ΦΟΑ ηεο επηρείξεζεο, ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 65.004,69€ ζε 60.232,58€ , ν επηρνξεγνχκελνο
πξνυπνινγηζκφο απφ 65.004,69€ ζε 60.232,58€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ
29.252,11€ ζε 27.104,66€.
2. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΜΔΧ ΠΚΔ
2.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΤΒΔΝΣΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.
ΔΞ - 00773
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ίδηνο 75.590,00 €, φπσο θαη ε δεκφζηα
επηρνξήγεζε 34.015,50 €.
2.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΑΦΟΗ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ ΟΒΔ
ΔΞ - 00192
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ν επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλνληαη
απφ 120.030,00 € ζε 118.018,00 € θαη ε αηηνχκελε δεκφζηα επηρνξήγεζε δηακνξθψλεηαη
απφ 54.013,50 € ζε 53.108,10 €.
2.3
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
Κ.ΚΟΤΡΣΕΟΓΛΟΤ-ΓΚ.ΣΕΟΡΣΕΔΒΗΣ ΟΔ
ΔΞ - 00226
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
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ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 67.814,05 € ζε 69.055,15€ θαη
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε παξακέλεη ε ίδηα ήηνη 30.516,32 €.
2.4
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
.ΠΔΣΚΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.
ΔΞ - 01449
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 47.500,00 € ζε 48.100,00 € θαη
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε παξακέλεη ε ίδηα ήηνη 21.375,00€.
2.5
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
GLASS STUDIO ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΤΑΛΟΤ
ΔΞ - 00566
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο ηξνπνπνηείηαη απφ 237.806,26€ ζε
232.876,37€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 107.012,82€ ζε 104.794,37€.
2.6
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
Γ.ΚΑΜΑΡΖ-Γ.ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΟΔ
ΔΞ - 00560
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
O ηειηθά επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ ηα 81.969,05€ ζηα
81.779,83 € θαη ε ηειηθή επηρνξήγεζε δηακνξθψλεηαη απφ 36.886,07€ ζηα 36.800,92€.
2.7
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΘΡΑΚΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΔΞ - 01338
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Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλήο δαπάλεο
ηεο ζπλεξγαζίαο λα ππνβιεζεί ηξνπνπνηεκέλν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη αληίζηνηρν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο θνηλήο ηνπο
δαπάλεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ
αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 132.833,33€ ζε131.940€ θαη ε
δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 66.416,66€ ζε 65.970€."
2.8
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΑΘΑΝΑΗΟ Γ ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΖ ΑΔΒΔ
ΔΞ - 00385
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 247.351,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε
παξακέλεη 111.307,95€.
2.9
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00448
Γίλεηαη δεθηφ ελ κέξεη ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο
επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο
επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο
θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 224.863,50 ζε 215.114,50 θαη ε δεκφζηα δαπάλε
απφ 101.188,58 ζε 96.801,53
2.10
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΣΔΥΝΔΣΡΟΠΗΑ ΔΠΔ
ΔΞ - 01468
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Δμεηάδνληαο ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηφζν ζην πξφγξακκα ηεο Μεηαπνίεζεο ζηηο λέεο
ζπλζήθεο φζν θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο απνθαζίδνκε φηη δελ πθίζηαηαη θνηλφ επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο.
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2.11
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΔ
ΔΞ - 00295
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 70.382,94 ζε 70.457,71 ελψ ν
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ε δεκφζηα δαπάλε παξακέλνπλ ίδηα δειαδή
70.325,49 θαη 31.646,47 αληίζηνηρα.
Ο ππεξβάιινλ πξνυπνινγηζκφο ζα θαιπθζεί κε ίδηα θεθάιαηα.
2.12
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΟΤΒΗΓΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00655
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
O πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 249.553,36 ζε 246.250,82 θαη ε δεκφζηα δαπάλε
απφ 112.299,01 ζε 110.812,87
2.13
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΚΡΖΣΖ Α.Δ.
ΔΞ - 00565
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ σο εηζήγεζε
ΔΦΓ δεδνκέλνπ φηη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 246.359,78 ζε 246.347,32 θαη ε δεκφζηα δαπάλε
απφ 110.861,90 ζε 110.856,29
2.14
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜ-Ο ΑΜΘ
ΜΑΥΗ ΑΒΔΔ
ΔΞ - 00025
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο. Δπηπιένλ, δελ επέξρεηαη ζεκαληηθή απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ηειηθφο Π/Τ κεηά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο δηακνξθψλεηαη ζε
172.540,00€ κε ΓΓ 77.643,00€.
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2.15
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΓΙΑ
COSMOSOLAR ΖΛΗΑΚΟΗ ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΔ ΔΠΔ
ΔΞ - 01342
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, δελ επέξρεηαη ζεκαληηθή
απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 231.171,95€ ζε 230.963,78€
θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 104.027,38€ ζε 103.933,70€.
2.16
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΤΣΙΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΗΠΔΙΡΟΤ – ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ
Α. ΜΑΣΘΑΗΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ
ΔΞ - 00602
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη
θξηηήξηα πνπ απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ηειηθά επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 47.077,40€ ζε 31.050,00€ θαη ε
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 21.184,83€ ζε 13.972,50€.
3. ΑΠΔΝΣΑΞΔΙ
3.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ
ΜΗΚ3 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.
ΔΞ - 00357
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο «ΜΙΚ3
ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Δ.» κε θσδηθφ έξγνπ ΔΞ-00657.
3.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ
ΔΣΑΜ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΞ - 00181
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο ΔΣΑΜ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ , κε
θσδηθφ έξγνπ ΔΞ-00181. Σν έξγν απεληάζζεηαη.
3.3
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ
ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΠΑΠΟΤΣΖ & ΗΑ ΟΔ
ΔΞ - 00036
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο ΔΤΡΙΠΙΓΗ
ΠΑΠΟΤΣΗ & ΙΑ ΟΔ " ΠΙΝΓΟ ΞΤΛΟΝ ΟΔ ‘, κε θσδηθφ έξγνπ ΔΞ-00036. Σν έξγν
απεληάζζεηαη.
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3.4
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ
ΚΟΠΟ Α.Δ.
ΔΞ - 01091
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο ΚΟΠΟ ΑΔ,
κε θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-01091. Σν έξγν απεληάζζεηαη.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 4/12-10-2012
1. ΔΝΣΑΔΙ
Δμεηάζηεθαλ νη εηζεγήζεηο γηα έλζηαζε ζην Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα
εηζεγεηηθά, γηα ηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο :
1.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
LAMDA HELLIX AE
ΔΞ - 01343
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο
"LAMDA HELLIX AE". Μεηά απφ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ (επελδπηηθφ ζρέδην,
πξνζθνξέο) πξνθχπηεη φηη νξζψο έγηλαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο πεξηθνπέο ζε
δαπάλεο ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο, πεξηθνπέο πνζψλ δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ
ηα φξηα πνπ νξίδεη ν Οδεγφο αλά θαηεγνξία δαπαλψλ θαζψο θαη πεξηθνπέο ιφγσ νξζήο
θαηεγνξηνπνίεζεο δαπαλψλ. Καηά ζπλέπεηα ν επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 73.313,52€ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
έληαμεο
1.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΜΑΝ. ΒΗΣΑΞΑΚΖ ΔΗΑΓΩΓΔ ΔΗΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΩ- ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ-01466
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο ΜΑΝ.
ΒΗΣΑΞΑΚΖ ΔΗΑΓΩΓΔ ΔΗΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΩ- ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.
Ο Σειηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε ζα επηθαηξνπνηεζεί κεηά
ηελ θαηαρψξεζε ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ ζην Π..Κ.Δ. κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ
νξίσλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
2. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΜΔΧ ΠΚΔ
2.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
Κ. ΚΤΡΗΑΕΖ - Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ.
ΔΞ - 01232
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Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηνλ πξφζζεην φξν λα πξνζθνκηζηεί
ηξνπνπνηεκέλν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θνηλή δαπάλε. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη
απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο παξακέλεη ζηηο 54.530,00€ θαη ε
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζηηο 27.265,00€.
2.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΦΗΛΩΣΑ ΜΠΔΛΛΑ & ΤΗΟ Α.Δ
ΔΞ - 01263
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, κε πξφζζεην φξν λα πξνζθνκηζηεί
ηξνπνπνηεκέλν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θνηλή δαπάλε. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη
απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ίδηνο 231.075,00€ κε δεκφζηα
επηρνξήγεζε 115.537,50€.
2.3
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ & ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00256
Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθνκηζζνχλ
α) αλαιπηηθή πξνζθνξά ΔΛΚΔΠΤ γηα ηε δαπάλε πηζηνπνίεζεο αμίαο 45.000€ θαζψο ζηνλ
θάθειν ππνβνιήο ππήξρε κφλν ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
β) αλαιπηηθή πξνζθνξά απφ ηνλ Γ. Υξπζαλζαθνπνπιν ΑΔΒΔ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
πξντφλησλ αμίαο 35.000€ ηεο ηξνπνπνίεζεο.
2.4
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΚΟΤΝΟΤΠΑ ΗΩΑΝΝΖ & ΗΑ ΔΔ
ΔΞ - 00489
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ & Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο & θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο είλαη 95.980,19€ βάζεη έληαμεο ελψ βάζεη
ηξνπνπνίεζεο είλαη 69.980,19€.
Ο ζπλνιηθά επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο είλαη 65.466,78€ βάζεη έληαμεο αιιά & ηεο
ηξνπνπνίεζεο.
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2.5
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΑΛΟΤΣΖΜ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΞ - 01150
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ & Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ &
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ
φξνπο & θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο Π/Τ δηακνξθψλεηαη απφ 179.950,00€ ζε 178.450,00€, ν
αηηνχκελνο/ επηρνξεγνχκελνο Π/Τ απφ 177.722,22€ ζε 176.055,56€ ελψ ε δεκφζηα
δαπάλε παξακέλεη ψο έρεη 79.975,00€.
2.6
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
FORUM ΔΚΘΔΔΗ - ΔΚΓΟΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΔΞ - 00924
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 64.996,41€ ζε 58.087,90€, ν
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ 55.902,35€ ζε 46.113,17€€ θαη ε δεκφζηα
δαπάλε απφ 25.156,06€ ζε 20.750,93€.
2.7
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΑMVROSIA GOURMET ΠΟΛΤ ΣΤΛΗΑΝΗΓΖ & ΗΑ ΟΜ.ΒΗΟΣ.ΔΜΠΟΡ.ΔΣΑΗΡ.
ΔΞ - 01132
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 77.140,00€ ζε 70.930,00€ &
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 34.713,00€ ζε 31.918,50€.
2.8
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΔΛΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.
ΔΞ - 01063
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
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θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 77.247,82 € ζε 77.055,82 € κε
δεκφζηα επηρνξήγεζε 34.675,12 €.
2.9
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΔΛ. ΣΔΡΕΖ & ΗΑ O.Δ
ΔΞ - 00806
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ & Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ &
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζή απφ
φξνπο & θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο εγθεθξηκέλνο επηρνξεγνχκελνο Π/Τ δηακνξθψλεηαη απφ 74.800€ ζε 70.460€ θαη ε
αληίζηνηρε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 33.600€ ζε 31.700€.
2.10
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΑΔΒΔ
ΔΞ - 00269
Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο δεηά ηελ αλαβνιή ηνπ αηηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθνκηζζνχλ πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηηο
εμσζηξέθεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «INTERTEK SA» πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ θάθειν ππνβνιήο ηεο επηρείξεζεο.
2.11
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΑΦΟΗ Κ. ΥΔΡΟΤΒΔΗΜ ΑΒΔΔ
ΔΞ - 01431
Μεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο γίλεηαη απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θαη
επαλαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο «Γαπάλε γηα ηελ αγνξά κεραλήκαηνο γηα ην γπάιηζκα θαη
ηειηθφ θηλίξηζκα ησλ κεηαιιηθψλ – νξεηράιθηλσλ πξντφλησλ» σο αξρηθά εγθεθξηκέλν
ηερληθφ παξάξηεκα. Καηά ζπλέπεηα ν Π/Τ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλνιηθφ 157.006,40€ θαη ν
επηρνξεγνχκελνο 150.532,80€.
2.12
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
S.E.T. ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ & ΔΞΑΓΩΓΗΚΖ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΚΟΜΖΖ Α.Δ.Δ.
ΔΞ - 01375
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ππφ ηνλ φξν φηη ζα πξνζθνκηζζεί λέν ηξνπνπνηεκέλν
ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θαηαηεζεηκέλν ζηε ΓΟΤ θαη αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο
ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο ΔΞ-01385 ΑΛΔΞΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ σο πξνο ηελ Κνηλή
Δλέξγεηα.
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Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο
επηρνξήγεζε 71.850,00 €.

δηακνξθψλεηαη

ζε

143.700,00

€δεκφζηα

2.13
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΑΗΜΠΔΡΣΡΖΜ - ΓΗΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΠΔ
ΔΞ - 00326
Πξνηείλεηαη αλαβνιή κέρξη ηελ έθδνζε πξαθηηθψλ ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο πνπ εμέηαζε ζέκαηα ελζηάζεσλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012.
2.14
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΑΝΩΝΤΜΟ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΠΑΡΚΔΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ. ΡΟΤΔΣΟ Α.Δ
ΔΞ - 01184

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ & Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ &
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ
φξνπο & θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο εγθεθξηκέλνο επηρνξεγνχκελνο Π/Τ δηακνξθψλεηαη απφ 112.020,21€ ζε 100.063,98€
θαη ε αληίζηνηρε δεκφζηα δαπάλε απφ 50.409,09€ ζε 45.028,79€.
2.15
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΠΔΡΑΚΖ Δ & ΗΑ ΔΔ
ΔΞ - 00479
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ & Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ &
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ
φξνπο & θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ κεηά ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο παξακέλεη
ακεηάβιεηνο ζε ζρέζε κε ηε έγθξηζε.
2.16
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00386
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο Π/Τ παξακέλεη ν ίδηνο δειαδή 188.084,72€ κε αληίζηνηρε δεκφζηα
δαπάλε 84.638,12€.
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2.17
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΜΔΣΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Α.Δ.
ΔΞ - 00799
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν ίδηνο ήηνη 151.169,78€ θαζψο θαη ε
δεκφζηα επηρνξήγεζε παξακέλεη ε ίδηα ήηνη 68.026,40€.
2.18
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΜΠΗΛΑΛΖ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΖ Α. Ο.Δ.
ΔΞ - 01401
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 161.671,00€ κε δεκφζηα
επηρνξήγεζε 72.751,95 €.
2.19
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
TFC ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΔ
ΔΞ - 00436
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 62.457,36€ ζε 36.283,25€ θαη ε
αληίζηνηρε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 28.105,81€ ζε 16.327,46 €.
2.20
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΛΑΣΣΑ ΠΤΡΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΔΞ - 01417
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
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Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 123.092,00€ ζε 87.329,20€ θαη
ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δηακνξθψλεηαη απφ 55.391,40€ ζε 39.298,14€ αληίζηνηρα.
2.21
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
OBRELA SECURITY INDUSTRIES – ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Α.Δ.
ΔΞ - 01093
Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο δεηά ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθνκηζζνχλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο κε αλάιπζε θφζηνπο θαζψο θαη ηεθκεξίσζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ.
2.22
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
B & R OUTSOURCING SERVICES Α.Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΚΥΩΡΖΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ
ΔΞ - 01045
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 51.000€ ζε 40.903,20€ θαη ε
δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 22.950,00€ ζε 18.406,44€.
2.23
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
NETSEMANTICS - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΩΣΟΠΟΡΗΑΚΩΝ ΛΤΔΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00583
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Μεηαβνιήο Υξεκαηνδνηηθνχ
ρήκαηνο ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 81.227,58€ κε δεκφζηα επηρνξήγεζε
36.552,41€.
2.24
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΣΟΤΥΣΗΓΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΔΞ - 00610
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απμάλεηαη απφ 30.000,00€ ζε 31.288,36 €, εθ ησλ νπνίσλ
ν επηιέμηκνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζηηο 30.000,00 € θαη ε δεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε ζηηο 13.500,00€.
2.25
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΡΖΣΗΝΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ - ΑΝΑΣΑΗΟ ΦΑΝΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΞ - 00652
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε
απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 84.861,00€ ζε 84.751,28€ θαη ε
δεκφζηα επηρνξήγεζε ζηηο 38.138,08€.
3. ΑΠΔΝΣΑΞΔΙ
3.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΠΖΓΑΟ ΑΔΔ
ΔΞ - 00862
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο "ΠΖΓΑΟ
ΑΔΔ". Σν έξγν απεληάζζεηαη.
3.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΚΟΡΓΑ ΘΔΟΓΩΡΑ & ΗΑ ΟΔ
ΔΞ - 01339
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα παξαίηεζεο ηεο επηρείξεζεο " ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΩΡΑ & ΗΑ Ο.Δ". Σν έξγν απεληάζζεηαη.
3.3
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΦΗΝΒΔΝΣ ΑΝΩΝ.ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΔΞ - 00582
Γίλεηαη δεθηή ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε απέληαμε ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΔΞ-00582 απφ ην
πξφγξακκα θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζία έληνθεο επηζηξνθήο ηεο ιεθζείζαο
πξνθαηαβνιήο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο, ψζηε λα γίλεη
δπλαηή ε απνδέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο ζηνλ
δηθαηνχρν.
3.4
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
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ΜΟΕΑΗΚ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡ.ΔΤΘ.ΔΠΗΚ.& ΖΛΔΚΣΡΟΝ.ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΞ - 01300
Γίλεηαη δεθηή ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ε παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε απέληαμε ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΔΞ-01300 απφ ην
πξφγξακκα θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζία έληνθεο επηζηξνθήο ηεο ιεθζείζαο
πξνθαηαβνιήο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο, ψζηε λα γίλεη
δπλαηή ε απνδέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο ζηνλ
δηθαηνχρν.
Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ.
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηεινχλ ηα πξαθηηθά 3/11-10-2012 θαη 4/12-102012, ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα –
Αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ
Δπηρεηξήζεσλ"
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.
2) Με ηελ παξνχζα Απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο Απνθάζεηο έληαμεο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ.

Ο Τθςποςπγόρ Ανάπηςξηρ,
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών,
Μεηαθοπών και Γικηύυν

Αθανάζιορ κοπδάρ
Δζυηεπική Γιανομή
-

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

Κοινοποίηζη
- ΔΦΔΠΑΔ
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