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ΘΕΜΑ: Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της δράσης
2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 που αφορά στο ΣΒΑΑ Ηρακλείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4605/2019.
3. Την υπ. αριθ. 23668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση, με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014.
4. Το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
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ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
Το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.
Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων.
Το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης.
Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
Το Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.
Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”»» (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018).
Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ
και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» όπως ισχύει.
Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.
Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων», όπως ισχύει.
Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).
Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
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20. Το Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
21. Τη με αριθμ. 69/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην
ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
22. Τη με αριθ. 6189/20-12-2019 έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του Εγγράφου
Εξειδίκευσης Εφαρμογής και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με την
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς
και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
23. Τη με Α.Π. 1290/13-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως
Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων
για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» (ΦΕΚ 1048/τ.Β/29-32019 – ΑΔΑ ΩΟΖΓ7ΛΚ-ΖΛ6) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 4713/2-10-2020 όμοια (ΦΕΚ
4464/τ.Β/9-10-2020 – ΑΔΑ Ψ6Ο77ΛΚ-790).
24. Το με Α.Π. 47/23-1-2020 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ/Αναπτυξιακή Κρήτης «Υποβολή Τελικού Σχεδίου
Πρόσκλησης – Οδηγού Δράσης 2.b.1.«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» του Ε.Π.
Κρήτη 2014 – 2020».
25. Τη με αριθ. Πρωτ. 344/28-1-2020 επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης προς τον Γενικό Γραμματέα
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της πρόσκλησης για τη δράση 2.b.1
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης».
26. Τη με αριθ. Πρωτ. 16069/ΕΥΚΕ 135/11-2-2020 Σύμφωνη Γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019.
27. Τη με αριθ. Πρωτ. 774/17-2-20120 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ-683Κ7ΛΚ-ΓΚ0) και την με
Α.Π. 1088/6-3-2020 1η Τροποποίηση της (ΑΔΑ-ΩΤΓ67ΛΚ-6ΗΛ).
28. Τη με αριθ. 1892/7-5-2020 έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του Εγγράφου
Εξειδίκευσης Εφαρμογής και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με την
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς
και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
29. Τη με αριθ. Πρωτ. 1898/07.05.2020 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της
Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ60Χ07ΛΚ-0ΜΘ).
30. Τη με Α.Π. 1465/1-4-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων
Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη
δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020» (ΑΔΑ-Ω1Π07ΛΚ-6Ρ0) και την με Α.Π. 1753/24-4-2020 1η
Τροποποίηση του (ΑΔΑ-63ΔΤ7ΛΚ-2ΔΓ).
31. Τη με Α.Π. 3391/23.07.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή
Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020»/ΣΒΑΑ Ηρακλείου (ΑΔΑΨΥΖΡ7ΛΚ-Ω26) όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 4948/13.10.2020 (ΑΔΑ-9ΒΟ57ΛΚ-7Σ0).
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32. Τα πρακτικά No 1/10.08.2020, 2/21.08.2020, 3/19.11.2020, 4/30.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με ηλεκτρονικό μήνυμα (ΑΠ ΕΥΔ 6097/22-122020).
33. Τη με Α.Π. 6115/22.12.2020 Έγκριση των Πρακτικών No 1/10.08.2020, 2/21.08.2020, 3/19.11.2020,
4/30.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της
Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020» που
αφορά στο ΣΒΑΑ Ηρακλείου.
34. Τη με Α.Π. 6182/28-12-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τη βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων που εγκρίνονται
(34 σχέδια – με π/υ 350.574,09 €) της Δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης
του Ε.Π «Κρήτη» 2014 – 2020, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Β. Την απόρριψη είκοσι έξι (26) Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων, με το σχετικό/ούς
λόγο/ους απόρριψης, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 288.156,59 €, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Γ. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την
επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9.5 Διαδικασία Ενστάσεων της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δ. Ο ΕΦΕΠΑΕ/Αναπτυξιακή Κρήτης να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου
η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής
του.
Ε. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
και www.ank.gr.

O Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Κοινοποίηση:
- Επιτροπή Αξιολόγησης
- ΕΦΕΠΑΕ
Εσωτερική Διανομή :
- Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1
- Χρονολογικό Αρχείο
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Πίνακας 1 – Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια
Αιτούμενη
Επιχ/ση

Βαθμολ.
Κριτηρίου
1

Βαθμολ.
Κριτηρίου
2

Βαθμολ.
Κριτηρίου
4

Βαθμολ.
Κριτηρίου
5

Συνολική
Βαθμολογία

15.000,00 €

15.000,00 €

25,0000

8,4117

20,0000

20,0000

10,00

83,41

ΚΡΗΕ4-0062884

5.497,43 €

5.497,43 €

25,0000

10,6958

16,2436

20,0000

10,00

81,94

3

ΚΡΗΕ4-0075985

15.000,00 €

15.000,00 €

25,0000

4,6782

20,0000

20,0000

10,00

79,68

4

ΚΡΗΕ4-0069944

10.000,00 €

10.000,00 €

10,6044

25,0000

20,0000

12,3867

10,00

77,99

5

ΚΡΗΕ4-0075829

12.500,00 €

12.500,00 €

13,9559

17,1748

20,0000

16,4512

10,00

77,58

6

ΚΡΗΕ4-0074724

15.000,00 €

15.000,00 €

19,9594

7,4620

20,0000

20,0000

10,00

77,42

7

ΚΡΗΕ4-0076184

14.925,00 €

14.925,00 €

13,3395

19,5356

20,0000

13,5695

10,00

76,44

8

ΚΡΗΕ4-0075906

15.000,00 €

15.000,00 €

14,1784

11,0946

20,0000

19,9698

10,00

75,24

9

ΚΡΗΕ4-0068424

8.000,00 €

8.000,00 €

25,0000

0,0000

20,0000

20,0000

10,00

75,00

10

ΚΡΗΕ4-0070479

12.883,00 €

12.883,00 €

9,5048

25,0000

20,0000

10,1661

10,00

74,67

11

ΚΡΗΕ4-0072908

14.484,10 €

14.484,10 €

11,1308

20,8277

20,0000

11,1356

10,00

73,09

12

ΚΡΗΕ4-0073124

6.294,77 €

6.294,77 €

11,1358

17,7774

20,0000

13,5020

10,00

72,42

13

ΚΡΗΕ4-0074460

6.750,00 €

6.750,00 €

12,2079

8,9596

19,4260

20,0000

10,00

70,59

14

ΚΡΗΕ4-0063033

9.946,00 €

9.946,00 €

11,3842

8,9821

20,0000

20,0000

10,00

70,37

15

ΚΡΗΕ4-0075138

6.000,00 €

6.000,00 €

9,4677

24,0816

11,5675

15,1687

10,00

70,29

16

ΚΡΗΕ4-0075062

9.947,18 €

9.947,18 €

14,4288

5,6716

20,0000

20,0000

10,00

70,10

17

ΚΡΗΕ4-0067222

8.418,47 €

8.418,47 €

10,7184

14,3174

20,0000

14,6354

10,00

69,67

18

ΚΡΗΕ4-0070686

6.340,00 €

6.340,00 €

19,7760

0,0000

19,5415

20,0000

10,00

69,32

19

ΚΡΗΕ4-0062480

6.300,00 €

6.300,00 €

18,3543

4,8073

16,7172

18,1777

10,00

68,06

20

ΚΡΗΕ4-0067396

5.447,58 €

5.447,58 €

11,5778

4,1052

20,0000

20,0000

10,00

65,68

21

ΚΡΗΕ4-0074602

5.000,00 €

5.000,00 €

10,6408

20,3406

14,2792

10,3972

10,00

65,66

22

ΚΡΗΕ4-0064021

7.740,00 €

7.740,00 €

10,7136

5,6477

20,0000

19,2908

10,00

65,65

23

ΚΡΗΕ4-0075763

5.000,00 €

5.000,00 €

14,0407

1,3785

20,0000

20,0000

10,00

65,42

24

ΚΡΗΕ4-0070325

7.104,33 €

7.104,33 €

10,3865

4,3988

20,0000

20,0000

10,00

64,79

25

ΚΡΗΕ4-0075791

6.500,00 €

6.500,00 €

9,1285

5,6281

20,0000

20,0000

10,00

64,76

26

ΚΡΗΕ4-0067298

12.633,07 €

12.633,07 €

11,0802

6,7630

20,0000

16,9117

10,00

64,75

27

ΚΡΗΕ4-0075057

15.000,00 €

15.000,00 €

9,6127

25,0000

20,0000

0,0000

10,00

64,61

28

ΚΡΗΕ4-0075659

15.000,00 €

15.000,00 €

11,5245

12,7410

20,0000

10,0994

10,00

64,36

29

ΚΡΗΕ4-0065797

9.538,85 €

9.538,85 €

13,3739

4,8883

20,0000

15,3848

10,00

63,65

30

ΚΡΗΕ4-0073646

15.000,00 €

15.000,00 €

11,3466

9,4251

20,0000

12,8372

10,00

63,61

31

ΚΡΗΕ4-0071268

7.524,31 €

7.524,31 €

11,4883

4,7035

20,0000

17,1041

10,00

63,30

α/α

Κωδικός
Πρότασης

1

ΚΡΗΕ4-0074682

2

Συνολικός
Προϋπ/σμός

Σελίδα 5 από 10

Βαθμολ.
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Βαθμολ.
Κριτηρίου
1

Βαθμολ.
Κριτηρίου
2

15.000,00 €

9,6595

3,1164

15.000,00 €

15.000,00 €

10,1579

ΚΡΗΕ4-0073777

10.800,00 €

10.800,00 €

10,3028

Σύνολα:

350.574,09 €

350.574,09 €

α/α

Κωδικός
Πρότασης

Συνολικός
Προϋπ/σμός

32

ΚΡΗΕ4-0075513

15.000,00 €

33

ΚΡΗΕ4-0072843

34

Αιτούμενη
Επιχ/ση

Βαθμολ.
Κριτηρίου
4

Βαθμολ.
Κριτηρίου
5

Συνολική
Βαθμολογία

20,0000

20,0000

10,00

62,78

2,5297

20,0000

20,0000

10,00

62,69

2,3199

20,0000

20,0000

10,00

62,62
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Πίνακας 2 - Απορριφθείσες αιτήσεις
α/α

Κωδικός
Πρότασης

Συνολικός
Προϋπ/σμός

Αιτούμενη
Επιχ/ση

1

ΚΡΗΕ4-0062600

15.000,00 €

15.000,00 €

Α΄ Στάδιο

2

ΚΡΗΕ4-0063080

9.963,42 €

9.963,42 €

Α΄ Στάδιο

3

ΚΡΗΕ4-0064074

9.813,49 €

7.914,11 €

Α΄ Στάδιο

4

ΚΡΗΕ4-0064077

10.890,00 €

10.890,00 €

Β΄ Στάδιο

5

ΚΡΗΕ4-0064983

8.000,00 €

8.000,00 €

Α΄ Στάδιο

6

ΚΡΗΕ4-0067144

9.618,69 €

7.425,40 €

Α΄ Στάδιο

7

ΚΡΗΕ4-0067420

5.200,00 €

5.200,00 €

Α΄ Στάδιο

8

ΚΡΗΕ4-0067788

5.839,00 €

5.839,00 €

Β΄ Στάδιο

Στάδιο
απόρριψης

Λόγος απόρριψης
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Δεν αναρτήθηκαν: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο
Επίσης Πρόσφατο Ισχύον Καταστατικό, Πρόσφατη Συγκρότηση ΔΣ &
Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου, Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για όλες
τις δραστηριότητες.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των
τέσσερων (4) ποσών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
βαθμολογίας των υπόλοιπων κριτηρίων, σύμφωνα με το κεφάλαιο
9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της
αναλυτικής πρόσκλησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: έντυπα Ε3 2017 και
Ε3 2018 (το μόνο που έχει αναρτηθεί είναι ένα αρχείο .xls)
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της
βαθμολογίας, καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για
να καταστεί δυνατή η υποβολή της ενέργειας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση όπως ισχύει. Συγκεκριμένα η
επιχείρηση δεν ικανοποιεί τις εξής τυπικές προϋπόθεσεις συμμετοχής
:
1. "να έχουν, εφόσον απαιτείται, την – κατά περίπτωση –
απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις
δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις
που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας,
καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ
αρχής από τη δράση" εφόσον δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας
για τον ΚΑΔ, 46.34.12.02 - Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων,
ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων
παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών, ο οποίος θεωρείται
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. "να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού τους
σχεδίου στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης πριν την δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης δηλαδή πριν την 17/02/2020" εφόσον από
τη βεβαίωση μεταβολής εργασιών που προσκομίστηκε από την Δ.Ο.Υ.
, κατόπιν της επιστολής διευκρινίσεων, προέκυψε ότι η ημερομηνία
δήλωσης για την προσθήκη των ΚΑΔ επένδυσης 93.29.19.01,
82.30.11.02, 93.29.11.03 έγινε με ημερομηνία 10/03/2020 (μετά την
17/02/2020) με αναδρομική ισχύ από 11/02/2020.

Σελίδα 7 από 10

ΑΔΑ: 6ΟΔΕ7ΛΚ-5ΞΕ

α/α

Κωδικός
Πρότασης

Συνολικός
Προϋπ/σμός

Αιτούμενη
Επιχ/ση

Στάδιο
απόρριψης

9

ΚΡΗΕ4-0067843

14.965,75 €

14.965,75 €

Β΄ Στάδιο

10

ΚΡΗΕ4-0067886

15.000,00 €

15.000,00 €

Β΄ Στάδιο

11

ΚΡΗΕ4-0072739

5.000,00 €

5.000,00 €

Α΄ Στάδιο

12

ΚΡΗΕ4-0073116

14.110,45 €

14.110,45 €

Β΄ Στάδιο

13

ΚΡΗΕ4-0073648

15.000,00 €

15.000,00 €

Α΄ Στάδιο

14

ΚΡΗΕ4-0073704

15.000,00 €

15.000,00 €

Β΄ Στάδιο

15

ΚΡΗΕ4-0074106

10.000,00 €

10.000,00 €

Α΄ Στάδιο

Λόγος απόρριψης
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα δεν ικανοποιεί την εξής τυπική προϋπόθεση
συμμετοχής :
1. "να έχουν, εφόσον απαιτείται, την – κατά περίπτωση –
απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις
δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις
που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας,
καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ
αρχής από τη δράση" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης.
Πιο συγκεκριμένα δεν γίνεται αποδεκτή η διακοπή των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ με
ημερομηνία δήλωσης 07/10/2020, έπειτα της παραλαβής της
επιστολής διευκρινίσεων του ΕΦ, εφόσον ορισμένοι εξ αυτών (4)
έχουν δηλωθεί και ως ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της
πρότασης. Σημειώνεται ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων
πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης.
Δεν προσκομίστηκαν: Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ, στις άλλες ΥΔ λείπουν
σελίδες, άδεια λειτουργίας, φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση
οφειλής κ.α..
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Ο επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή διευκρινίσεων που
εστάλη και ζητούνταν διευκρινίσεις για την νόμιμη λειτουργία της
επιχείρησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση όπως ισχύει. Συγκεκριμένα η
επιχείρηση δεν ικανοποιεί την εξής τυπική προϋπόθεση συμμετοχής :
"να έχουν, εφόσον απαιτείται, την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη
εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα
αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες
στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις που στερούνται της
απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις
των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει
αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη
δράση" εφόσον δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας για όλες τις
δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται
παρακάτω: 28.29.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ (αφορά μεταποιητική
δραστηριότητα), 43.21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (απαιτείται άδεια
ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων), 66.22.10.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
(απαιτείται άδεια ασφαλιστικού πράκτορα), 69.20.23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος), 35.11 Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος (απαιτείται
σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον διαχειριστή του
δικτύου) κ.λ.π.. Αντί αυτών προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης η
οποία δεν γίνεται αποδεκτή.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
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ΑΔΑ: 6ΟΔΕ7ΛΚ-5ΞΕ

α/α

Κωδικός
Πρότασης

Συνολικός
Προϋπ/σμός
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16

ΚΡΗΕ4-0074302

10.443,23 €

10.443,23 €

Α΄ Στάδιο

17

ΚΡΗΕ4-0074821

14.500,00 €

14.500,00 €

Α΄ Στάδιο

18

ΚΡΗΕ4-0074891

5.200,00 €

5.200,00 €

Α΄ Στάδιο

19

ΚΡΗΕ4-0075077

9.794,17 €

9.794,17 €

Α΄ Στάδιο

20

ΚΡΗΕ4-0075524

7.418,06 €

7.418,06 €

Α΄ Στάδιο

21

ΚΡΗΕ4-0075713

14.981,00 €

14.981,00 €

Β΄ Στάδιο

22

ΚΡΗΕ4-0075966

15.000,00 €

15.000,00 €

Α΄ Στάδιο

Στάδιο
απόρριψης

Λόγος απόρριψης
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των
τέσσερων (4) ποσών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
βαθμολογίας των υπόλοιπων κριτηρίων, σύμφωνα με το κεφάλαιο
9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της
αναλυτικής πρόσκλησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: έντυπα Ε3 2017 και
Ε3 2018. Τα έντυπα Ε3 2017 και 2018 που αναρτήθηκαν δεν αφορούν
την αιτούσα επιχείρηση (διαφορετικό ΑΦΜ και άλλη επωνυμία
επιχείρησης / ατομική του βασικού μετόχου).
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της
βαθμολογίας, καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για
να καταστεί δυνατή η υποβολή της ενέργειας.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των
τέσσερων (4) ποσών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
βαθμολογίας των υπόλοιπων κριτηρίων, σύμφωνα με το κεφάλαιο
9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της
αναλυτικής πρόσκλησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: έντυπα Ε3 2017 και
Ε3 2018 (τα μόνα που έχουν αναρτηθεί είναι οι ΥΔ του
προγράμματος).
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της
βαθμολογίας, καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για
να καταστεί δυνατή η υποβολή της ενέργειας.
Ο δικαιούχος της επένδυσης δεν ανταποκρίθηκε εντός 5 εργάσιμων
ημερών στη επιστολή διευκρινήσεων. Τα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά
δεν εξετάστηκαν.
Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι:
- Άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ 52.10 "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ"
- Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με
τη χρονική περίοδο).
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.

23

ΚΡΗΕ4-0076009

15.000,00 €

15.000,00 €

Α΄ Στάδιο

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των
τέσσερων (4) ποσών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
βαθμολογίας των υπόλοιπων κριτηρίων, σύμφωνα με το κεφάλαιο
9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της
αναλυτικής πρόσκλησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: έντυπα Ε3 2017 και
Ε3 2018 (αναρτήθηκαν μόνο αντίστοιχοι ισολογισμοί).
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της
βαθμολογίας, καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για
να καταστεί δυνατή η υποβολή της ενέργειας.

24

ΚΡΗΕ4-0076135

6.512,00 €

6.512,00 €

Β΄ Στάδιο

Έγινε αναδρομική έναρξη (12/02/2020) του μοναδικού ΚΑΔ
επένδυσης "74.10.11 - Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων" με
ημερομηνία δήλωσης 11/03/2020. Εστάλη επιστολή διευκρινίσεων.

Σελίδα 9 από 10

ΑΔΑ: 6ΟΔΕ7ΛΚ-5ΞΕ
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Στάδιο
απόρριψης

25

ΚΡΗΕ4-0076197

17.995,00 €

15.000,00 €

Β΄ Στάδιο

26

ΚΡΗΕ4-0076258

15.000,00 €

15.000,00 €

Α΄ Στάδιο

Σύνολα:

295.244,26 €

288.156,59 €

Λόγος απόρριψης
Δεν προσκομίστηκαν:
1. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τους ΚΑΔ επένδυσης : 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και 55.10.10.01 - Υπηρεσίες
ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο. Η
βεβαίωση έγγραφής στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο που
υποβλήθηκε δεν επέχει θέση άδειας λειτουργίας.
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, και για τις δύο (2)
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017 και 2018). Οι καταστάσεις
μισθοδοσίας που υποβλήθηκαν δε έφεραν σφραγίδα και υπογραφή
από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης.
3. Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/86 υπογεγγραμένες από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης α) για την υποβολή της πρότασης,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με τα
υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η
Υπέυθυνη δήλωση που υποβλήθηκε αναφέρει λάθος το ΑΦΜ της
επιχείρησης.
4. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης
από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση
παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως
της Επιτροπής. Η επιχείρηση δεν υπέβαλε το δικαιολογητικό αλλά
στοιχεία οφειλών από το Taxisnet.
5. Από το Μετοχολόγιο που υποβλήθηκε δε προκύπτει η μετοχική
σύνθεση της επιχείρησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς η βαθμολογία που
έχει λάβει είναι μικρότερη από τη βάση πρόκρισης που είναι το 40%,
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης.
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