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Α.Π. 93 

 

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. 

 

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. 
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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 

ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

6. 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. 

7. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

8. 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. 

9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01). 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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].  

13. 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). 

14. 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. 

15. Τη με Α.Π. 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. 

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών 

ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

17. 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). 

18. 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. 
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19. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

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/29-3-

2019 – 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 (ΑΔΑ-

60Χ07ΛΚ-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). 
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31. Τη με Α.Π. 3390-23-7-2020 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» (ΑΔΑ-ΩΤ17ΛΚ-71Σ). 

32. Τα πρακτικά No 1/10.08.2020, 2/21.08.2020, 3/23.11.2020, 4/30.11.2020, 5/4.12.2020, 6/11.12.2020 

της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με ηλεκτρονικό 

μήνυμα (ΑΠ ΕΥΔ 6097/22-12-2020). 

33. Τη με Α.Π. 6114/22.12.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Έγκριση των Πρακτικών No 

1/10.08.2020, 2/21.08.2020, 3/23.11.2020, 4/30.11.2020, 5/4.12.2020, 6/11.12.2020 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020». 

34. Τη με Α.Π. 6183/28-12-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Τη βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων που εγκρίνονται 

(232 σχέδια – με π/υ 2.602.831,50 €) 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 τριακοσίων είκοσι εννέα (329) Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων, με το 

σχετικό/ούς λόγο/ους απόρριψης, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 3.955.789,62€, 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: 

- ΕΦΕΠΑΕ 

Εσωτερική Διανομή : 

- Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1 

- Χρονολογικό Αρχείο  

http://www.pepkritis.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.ank.gr/
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Πίνακας 1 – Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια 
 

α/α 
Κωδικός  

Πρότασης 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη Επιχ/ση 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

1 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

2 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

3 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

4 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

5 

Συνολική 
Βαθμολογ

ία  

1 ΚΡΗΕ4-0075717 5.742,42 € 5.742,42 € 25,0000 25,0000 20,0000 20,0000 10,00 100,00 

2 ΚΡΗΕ4-0070123 14.792,03 € 14.792,03 € 25,0000 23,1300 20,0000 20,0000 10,00 98,13 

3 ΚΡΗΕ4-0067103 15.000,00 € 15.000,00 € 21,1024 25,0000 20,0000 20,0000 10,00 96,10 

4 ΚΡΗΕ4-0075760 7.868,30 € 7.868,30 € 22,0045 21,0548 20,0000 20,0000 10,00 93,06 

5 ΚΡΗΕ4-0075994 13.895,50 € 13.895,50 € 19,6469 22,3631 20,0000 20,0000 10,00 92,01 

6 ΚΡΗΕ4-0062639 14.998,00 € 14.998,00 € 18,8062 22,7678 20,0000 20,0000 10,00 91,57 

7 ΚΡΗΕ4-0067852 6.100,00 € 6.100,00 € 25,0000 15,2219 20,0000 20,0000 10,00 90,22 

8 ΚΡΗΕ4-0072695 9.382,50 € 9.382,50 € 19,3373 20,1024 20,0000 20,0000 10,00 89,44 

9 ΚΡΗΕ4-0075782 14.910,00 € 14.910,00 € 25,0000 13,8474 20,0000 20,0000 10,00 88,85 

10 ΚΡΗΕ4-0068554 13.900,00 € 13.900,00 € 25,0000 16,6856 20,0000 16,6158 10,00 88,30 

11 ΚΡΗΕ4-0067928 15.000,00 € 15.000,00 € 16,3653 20,9531 20,0000 20,0000 10,00 87,32 

12 ΚΡΗΕ4-0075447 15.000,00 € 15.000,00 € 25,0000 12,2681 20,0000 20,0000 10,00 87,27 

13 ΚΡΗΕ4-0075269 6.480,00 € 6.480,00 € 24,3380 12,7091 20,0000 20,0000 10,00 87,05 

14 ΚΡΗΕ4-0074948 15.000,00 € 15.000,00 € 14,0696 25,0000 20,0000 17,9214 10,00 86,99 

15 ΚΡΗΕ4-0062682 14.885,00 € 14.885,00 € 13,7599 25,0000 20,0000 17,4663 10,00 86,23 

16 ΚΡΗΕ4-0069937 12.880,00 € 12.880,00 € 25,0000 25,0000 20,0000 15,8565 0,00 85,86 

17 ΚΡΗΕ4-0076047 11.700,00 € 11.700,00 € 16,9867 18,7316 20,0000 20,0000 10,00 85,72 

18 ΚΡΗΕ4-0075754 5.035,47 € 5.035,47 € 16,7043 18,3551 20,0000 20,0000 10,00 85,06 

19 ΚΡΗΕ4-0074401 10.551,00 € 10.551,00 € 15,2056 20,3553 20,0000 19,4101 10,00 84,97 

20 ΚΡΗΕ4-0074350 6.286,17 € 6.286,17 € 14,7976 25,0000 20,0000 15,0460 10,00 84,84 

21 ΚΡΗΕ4-0075638 6.221,00 € 6.221,00 € 17,2459 17,3189 20,0000 20,0000 10,00 84,56 

22 ΚΡΗΕ4-0070296 8.889,46 € 8.889,46 € 18,7334 15,3023 20,0000 20,0000 10,00 84,04 

23 ΚΡΗΕ4-0074380 6.411,00 € 6.411,00 € 17,7730 16,2241 20,0000 20,0000 10,00 84,00 

24 ΚΡΗΕ4-0075729 14.649,00 € 14.649,00 € 17,9475 15,9164 20,0000 20,0000 10,00 83,86 

25 ΚΡΗΕ4-0076053 12.454,96 € 12.454,96 € 17,0643 17,8315 20,0000 18,7697 10,00 83,67 

26 ΚΡΗΕ4-0063252 11.593,87 € 11.593,87 € 21,0542 12,4379 20,0000 20,0000 10,00 83,49 

27 ΚΡΗΕ4-0073198 7.531,99 € 7.531,99 € 13,9979 25,0000 20,0000 14,2217 10,00 83,22 

28 ΚΡΗΕ4-0075824 15.000,00 € 15.000,00 € 25,0000 7,4674 20,0000 20,0000 10,00 82,47 

29 ΚΡΗΕ4-0074700 12.100,00 € 12.100,00 € 12,8358 24,8509 20,0000 14,7032 10,00 82,39 

30 ΚΡΗΕ4-0074523 5.750,00 € 5.750,00 € 13,5735 25,0000 20,0000 13,1181 10,00 81,69 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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31 ΚΡΗΕ4-0063311 15.000,00 € 15.000,00 € 25,0000 6,3508 20,0000 20,0000 10,00 81,35 

32 ΚΡΗΕ4-0068545 8.490,00 € 8.490,00 € 25,0000 6,2744 20,0000 20,0000 10,00 81,27 

33 ΚΡΗΕ4-0067935 15.000,00 € 15.000,00 € 25,0000 5,9642 20,0000 20,0000 10,00 80,96 

34 ΚΡΗΕ4-0067915 15.000,00 € 15.000,00 € 13,0462 25,0000 20,0000 12,9075 10,00 80,95 

35 ΚΡΗΕ4-0075371 6.164,90 € 6.164,90 € 25,0000 5,6956 20,0000 20,0000 10,00 80,70 

36 ΚΡΗΕ4-0072428 15.000,00 € 15.000,00 € 12,5691 17,9882 20,0000 20,0000 10,00 80,56 

37 ΚΡΗΕ4-0075689 5.935,48 € 5.935,48 € 13,9632 25,0000 20,0000 11,4720 10,00 80,44 

38 ΚΡΗΕ4-0075557 6.000,00 € 6.000,00 € 18,8568 11,5437 20,0000 20,0000 10,00 80,40 

39 ΚΡΗΕ4-0073462 10.000,00 € 10.000,00 € 25,0000 25,0000 0,0000 20,0000 10,00 80,00 

40 ΚΡΗΕ4-0075943 11.300,00 € 11.300,00 € 13,6053 18,8213 20,0000 17,5561 10,00 79,98 

41 ΚΡΗΕ4-0074578 9.500,00 € 9.500,00 € 23,7373 6,1655 20,0000 20,0000 10,00 79,90 

42 ΚΡΗΕ4-0062613 6.242,00 € 6.242,00 € 25,0000 4,6892 20,0000 20,0000 10,00 79,69 

43 ΚΡΗΕ4-0074693 15.000,00 € 15.000,00 € 13,3927 25,0000 20,0000 11,2865 10,00 79,68 

44 ΚΡΗΕ4-0070968 14.810,00 € 13.410,00 € 16,3629 13,2409 20,0000 20,0000 10,00 79,60 

45 ΚΡΗΕ4-0062870 16.309,90 € 15.000,00 € 22,2137 12,7766 20,0000 14,2496 10,00 79,24 

46 ΚΡΗΕ4-0074180 12.612,00 € 12.612,00 € 11,5903 21,5132 20,0000 15,9661 10,00 79,07 

47 ΚΡΗΕ4-0063932 5.380,00 € 5.380,00 € 13,6595 15,3892 20,0000 20,0000 10,00 79,05 

48 ΚΡΗΕ4-0075238 10.531,80 € 10.531,80 € 11,8704 25,0000 20,0000 12,0039 10,00 78,87 

49 ΚΡΗΕ4-0067395 12.947,00 € 12.947,00 € 13,7012 25,0000 20,0000 19,9570 0,00 78,66 

50 ΚΡΗΕ4-0064828 15.000,00 € 15.000,00 € 9,8552 25,0000 20,0000 13,7272 10,00 78,58 

51 ΚΡΗΕ4-0074500 15.000,00 € 15.000,00 € 14,6069 13,8641 20,0000 20,0000 10,00 78,47 

52 ΚΡΗΕ4-0072222 6.800,00 € 6.800,00 € 14,2756 13,9649 20,0000 20,0000 10,00 78,24 

53 ΚΡΗΕ4-0067647 9.290,24 € 9.290,24 € 16,0866 14,5277 20,0000 17,5755 10,00 78,19 

54 ΚΡΗΕ4-0068416 14.960,00 € 14.960,00 € 23,1979 8,1946 20,0000 16,7361 10,00 78,13 

55 ΚΡΗΕ4-0062604 15.000,00 € 15.000,00 € 10,0769 25,0000 20,0000 12,9104 10,00 77,99 

56 ΚΡΗΕ4-0075587 9.203,20 € 9.203,20 € 25,0000 12,9663 20,0000 20,0000 0,00 77,97 

57 ΚΡΗΕ4-0068229 9.000,00 € 9.000,00 € 23,7845 4,1609 20,0000 20,0000 10,00 77,95 

58 ΚΡΗΕ4-0067288 11.665,00 € 11.665,00 € 12,7778 25,0000 20,0000 10,1488 10,00 77,93 

59 ΚΡΗΕ4-0075214 7.200,00 € 7.200,00 € 18,6786 15,6020 13,5751 20,0000 10,00 77,86 

60 ΚΡΗΕ4-0064227 8.921,54 € 8.921,54 € 12,3452 15,2975 20,0000 20,0000 10,00 77,64 

61 ΚΡΗΕ4-0075792 15.000,00 € 15.000,00 € 13,7027 20,4440 20,0000 13,4935 10,00 77,64 

62 ΚΡΗΕ4-0063890 9.950,00 € 9.950,00 € 10,2923 25,0000 20,0000 12,1516 10,00 77,44 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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63 ΚΡΗΕ4-0076250 8.433,85 € 8.433,85 € 22,3453 9,7294 15,3385 20,0000 10,00 77,41 

64 ΚΡΗΕ4-0074553 5.233,50 € 5.233,50 € 10,5108 22,4253 20,0000 14,3576 10,00 77,29 

65 ΚΡΗΕ4-0069694 15.000,00 € 15.000,00 € 16,2087 10,9958 20,0000 20,0000 10,00 77,20 

66 ΚΡΗΕ4-0067614 9.820,00 € 9.820,00 € 22,9213 4,2468 20,0000 20,0000 10,00 77,17 

67 ΚΡΗΕ4-0062901 7.000,00 € 7.000,00 € 13,0100 25,0000 16,7304 12,3925 10,00 77,13 

68 ΚΡΗΕ4-0067800 14.750,00 € 14.750,00 € 12,9933 21,4530 20,0000 12,6280 10,00 77,07 

69 ΚΡΗΕ4-0063512 15.567,66 € 15.000,00 € 10,7140 25,0000 20,0000 11,3404 10,00 77,05 

70 ΚΡΗΕ4-0074663 12.451,76 € 12.451,76 € 22,0157 25,0000 0,0000 20,0000 10,00 77,02 

71 ΚΡΗΕ4-0075692 8.890,00 € 8.890,00 € 25,0000 1,9529 20,0000 20,0000 10,00 76,95 

72 ΚΡΗΕ4-0067654 15.101,89 € 15.000,00 € 13,0551 14,2129 20,0000 19,6782 10,00 76,95 

73 ΚΡΗΕ4-0075965 9.599,00 € 9.599,00 € 12,3017 21,4214 20,0000 13,1688 10,00 76,89 

74 ΚΡΗΕ4-0075114 15.000,00 € 15.000,00 € 13,0731 13,7844 20,0000 20,0000 10,00 76,86 

75 ΚΡΗΕ4-0070095 5.638,22 € 5.638,22 € 10,7476 25,0000 20,0000 10,9581 10,00 76,71 

76 ΚΡΗΕ4-0074853 9.090,00 € 9.090,00 € 11,0225 24,4965 20,0000 11,1803 10,00 76,70 

77 ΚΡΗΕ4-0073969 8.200,00 € 8.200,00 € 14,4855 11,7955 20,0000 20,0000 10,00 76,28 

78 ΚΡΗΕ4-0069983 6.700,00 € 6.700,00 € 16,3319 9,9220 20,0000 20,0000 10,00 76,25 

79 ΚΡΗΕ4-0070111 7.330,00 € 7.330,00 € 21,4364 25,0000 0,0000 19,6269 10,00 76,06 

80 ΚΡΗΕ4-0063799 14.998,00 € 14.998,00 € 20,9201 5,1102 20,0000 20,0000 10,00 76,03 

81 ΚΡΗΕ4-0074919 14.470,00 € 14.470,00 € 10,2173 24,3367 20,0000 11,3641 10,00 75,92 

82 ΚΡΗΕ4-0075177 14.835,00 € 14.835,00 € 11,1440 17,6081 20,0000 17,0902 10,00 75,84 

83 ΚΡΗΕ4-0074261 14.754,00 € 14.754,00 € 15,6515 12,8186 20,0000 17,3314 10,00 75,80 

84 ΚΡΗΕ4-0074867 10.342,25 € 10.342,25 € 15,0689 10,7068 20,0000 20,0000 10,00 75,78 

85 ΚΡΗΕ4-0067402 10.945,90 € 10.945,90 € 12,8045 25,0000 13,9202 13,8773 10,00 75,60 

86 ΚΡΗΕ4-0070106 5.176,19 € 5.176,19 € 11,5530 25,0000 15,1725 13,8555 10,00 75,58 

87 ΚΡΗΕ4-0072927 14.905,00 € 14.905,00 € 11,5999 17,8012 20,0000 16,1765 10,00 75,58 

88 ΚΡΗΕ4-0074069 10.295,00 € 10.295,00 € 13,1772 12,3169 20,0000 20,0000 10,00 75,49 

89 ΚΡΗΕ4-0068623 11.319,00 € 11.319,00 € 13,0909 23,4223 20,0000 18,9450 0,00 75,46 

90 ΚΡΗΕ4-0076130 7.890,00 € 7.890,00 € 13,2172 14,0852 18,1475 20,0000 10,00 75,45 

91 ΚΡΗΕ4-0076167 8.800,00 € 8.800,00 € 19,3105 6,1257 20,0000 20,0000 10,00 75,44 

92 ΚΡΗΕ4-0075001 8.390,00 € 8.390,00 € 17,2030 8,1353 20,0000 20,0000 10,00 75,34 

93 ΚΡΗΕ4-0064009 9.565,00 € 9.565,00 € 12,3271 25,0000 15,6525 12,3514 10,00 75,33 

94 ΚΡΗΕ4-0075302 10.218,00 € 10.218,00 € 13,1178 12,1972 20,0000 20,0000 10,00 75,32 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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95 ΚΡΗΕ4-0075186 14.999,96 € 14.999,96 € 14,5114 10,7120 20,0000 20,0000 10,00 75,22 

96 ΚΡΗΕ4-0066878 11.450,00 € 11.450,00 € 13,3121 20,2908 12,7848 18,7562 10,00 75,14 

97 ΚΡΗΕ4-0076187 14.000,00 € 14.000,00 € 15,2537 9,8822 20,0000 20,0000 10,00 75,14 

98 ΚΡΗΕ4-0063350 10.444,00 € 10.444,00 € 15,2186 9,9122 20,0000 20,0000 10,00 75,13 

99 ΚΡΗΕ4-0063601 14.225,00 € 14.225,00 € 20,0265 25,0000 0,0000 20,0000 10,00 75,03 

100 ΚΡΗΕ4-0063067 13.900,00 € 13.900,00 € 25,0000 0,0000 20,0000 20,0000 10,00 75,00 

101 ΚΡΗΕ4-0074015 10.000,00 € 10.000,00 € 25,0000 0,0000 20,0000 20,0000 10,00 75,00 

102 ΚΡΗΕ4-0074805 6.710,00 € 6.710,00 € 25,0000 0,0000 20,0000 20,0000 10,00 75,00 

103 ΚΡΗΕ4-0069905 11.000,00 € 11.000,00 € 14,6925 18,8437 11,4473 20,0000 10,00 74,98 

104 ΚΡΗΕ4-0074779 7.790,71 € 7.790,71 € 9,8801 25,0000 20,0000 10,0984 10,00 74,98 

105 ΚΡΗΕ4-0073961 47.378,67 € 15.000,00 € 12,1974 12,7301 20,0000 20,0000 10,00 74,93 

106 ΚΡΗΕ4-0064214 8.060,00 € 8.060,00 € 11,0554 15,6590 20,0000 18,1298 10,00 74,84 

107 ΚΡΗΕ4-0075406 10.030,00 € 10.030,00 € 13,4977 22,3091 10,3283 18,5919 10,00 74,73 

108 ΚΡΗΕ4-0071218 5.520,00 € 5.520,00 € 11,3178 13,5434 19,8608 20,0000 10,00 74,72 

109 ΚΡΗΕ4-0074957 15.000,00 € 15.000,00 € 19,8256 4,8623 20,0000 20,0000 10,00 74,69 

110 ΚΡΗΕ4-0069699 12.436,00 € 12.436,00 € 9,4700 25,0000 20,0000 10,0974 10,00 74,57 

111 ΚΡΗΕ4-0066676 8.966,42 € 8.966,42 € 9,3487 25,0000 20,0000 10,2164 10,00 74,57 

112 ΚΡΗΕ4-0068378 11.960,00 € 11.960,00 € 11,7036 12,8408 20,0000 20,0000 10,00 74,54 

113 ΚΡΗΕ4-0075476 7.332,39 € 7.332,39 € 10,4048 14,6900 20,0000 19,2671 10,00 74,36 

114 ΚΡΗΕ4-0067923 15.710,80 € 15.000,00 € 10,2465 22,2870 20,0000 11,7900 10,00 74,32 

115 ΚΡΗΕ4-0070833 15.000,00 € 15.000,00 € 8,8003 19,0558 20,0000 16,4456 10,00 74,30 

116 ΚΡΗΕ4-0074690 15.000,00 € 15.000,00 € 21,4423 2,5445 20,0000 20,0000 10,00 73,99 

117 ΚΡΗΕ4-0067114 7.250,00 € 7.250,00 € 14,2678 9,6292 20,0000 20,0000 10,00 73,90 

118 ΚΡΗΕ4-0076245 8.503,45 € 8.503,45 € 8,6600 25,0000 20,0000 10,1458 10,00 73,81 

119 ΚΡΗΕ4-0075946 12.126,01 € 12.126,01 € 13,2062 20,5876 20,0000 20,0000 0,00 73,79 

120 ΚΡΗΕ4-0074726 12.695,00 € 12.695,00 € 10,4905 13,2470 20,0000 20,0000 10,00 73,74 

121 ΚΡΗΕ4-0075365 15.000,00 € 15.000,00 € 11,7624 18,7601 20,0000 13,1406 10,00 73,66 

122 ΚΡΗΕ4-0076168 5.587,00 € 5.587,00 € 10,6847 22,1267 17,6454 13,1012 10,00 73,56 

123 ΚΡΗΕ4-0073248 5.234,68 € 5.234,68 € 15,1504 8,3139 20,0000 20,0000 10,00 73,46 

124 ΚΡΗΕ4-0076001 10.600,00 € 10.600,00 € 15,3855 8,0714 20,0000 20,0000 10,00 73,46 

125 ΚΡΗΕ4-0067639 8.072,00 € 8.072,00 € 15,6209 16,4385 11,3904 20,0000 10,00 73,45 

126 ΚΡΗΕ4-0074532 14.935,00 € 14.935,00 € 18,2037 5,0972 20,0000 20,0000 10,00 73,30 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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127 ΚΡΗΕ4-0075381 15.000,00 € 15.000,00 € 12,1240 15,4241 20,0000 15,7487 10,00 73,30 

128 ΚΡΗΕ4-0064587 11.947,28 € 11.947,28 € 17,9366 5,3091 20,0000 20,0000 10,00 73,25 

129 ΚΡΗΕ4-0075944 6.126,00 € 6.126,00 € 11,7982 18,7234 20,0000 12,4075 10,00 72,93 

130 ΚΡΗΕ4-0063821 7.214,97 € 7.214,97 € 12,0842 10,7745 20,0000 20,0000 10,00 72,86 

131 ΚΡΗΕ4-0075657 9.832,00 € 9.832,00 € 15,9645 6,8413 20,0000 20,0000 10,00 72,81 

132 ΚΡΗΕ4-0076145 13.035,00 € 13.035,00 € 21,2445 10,8105 20,0000 10,6987 10,00 72,75 

133 ΚΡΗΕ4-0075053 7.112,00 € 7.112,00 € 11,2137 20,1724 20,0000 11,2565 10,00 72,64 

134 ΚΡΗΕ4-0074459 11.000,00 € 11.000,00 € 24,3723 7,7814 10,4876 20,0000 10,00 72,64 

135 ΚΡΗΕ4-0062589 15.000,00 € 15.000,00 € 11,5760 18,4465 20,0000 12,6126 10,00 72,64 

136 ΚΡΗΕ4-0064258 6.830,00 € 6.830,00 € 7,5161 25,0000 20,0000 10,1181 10,00 72,63 

137 ΚΡΗΕ4-0063594 14.940,00 € 14.940,00 € 18,9745 3,5998 20,0000 20,0000 10,00 72,57 

138 ΚΡΗΕ4-0063176 7.092,00 € 7.092,00 € 11,1362 11,3841 20,0000 20,0000 10,00 72,52 

139 ΚΡΗΕ4-0076178 14.372,92 € 14.372,92 € 13,3210 13,5607 20,0000 15,4012 10,00 72,28 

140 ΚΡΗΕ4-0075886 9.088,00 € 9.088,00 € 8,1420 21,5065 20,0000 12,5826 10,00 72,23 

141 ΚΡΗΕ4-0073755 7.450,00 € 7.450,00 € 11,0731 20,4850 19,9057 10,7058 10,00 72,17 

142 ΚΡΗΕ4-0076174 12.450,00 € 12.450,00 € 15,0086 7,1188 20,0000 20,0000 10,00 72,13 

143 ΚΡΗΕ4-0074782 15.175,00 € 15.000,00 € 11,8484 10,2337 20,0000 20,0000 10,00 72,08 

144 ΚΡΗΕ4-0070863 13.198,00 € 13.198,00 € 14,2294 7,7645 20,0000 20,0000 10,00 71,99 

145 ΚΡΗΕ4-0072718 15.000,00 € 15.000,00 € 16,1355 6,4185 20,0000 19,3619 10,00 71,92 

146 ΚΡΗΕ4-0075623 5.650,00 € 5.650,00 € 9,4779 22,2740 20,0000 10,1036 10,00 71,86 

147 ΚΡΗΕ4-0064380 14.211,20 € 14.211,20 € 10,9640 19,3398 20,0000 11,4506 10,00 71,75 

148 ΚΡΗΕ4-0075555 14.992,00 € 14.992,00 € 10,7750 18,2371 20,0000 12,7181 10,00 71,73 

149 ΚΡΗΕ4-0074543 15.000,00 € 15.000,00 € 11,4308 19,0559 20,0000 11,2341 10,00 71,72 

150 ΚΡΗΕ4-0064159 15.000,00 € 15.000,00 € 10,9359 10,6774 20,0000 20,0000 10,00 71,61 

151 ΚΡΗΕ4-0064000 5.601,94 € 5.601,94 € 19,5168 17,0481 6,9869 18,0493 10,00 71,60 

152 ΚΡΗΕ4-0076114 15.000,00 € 15.000,00 € 10,1828 18,3319 20,0000 12,9974 10,00 71,51 

153 ΚΡΗΕ4-0075660 14.982,00 € 14.982,00 € 10,0588 11,2899 20,0000 20,0000 10,00 71,35 

154 ΚΡΗΕ4-0075388 6.500,00 € 6.500,00 € 11,0244 16,0320 20,0000 14,2744 10,00 71,33 

155 ΚΡΗΕ4-0070932 5.000,00 € 5.000,00 € 24,0984 0,9484 16,2415 20,0000 10,00 71,29 

156 ΚΡΗΕ4-0074086 13.097,00 € 13.097,00 € 10,2438 20,1913 20,0000 10,8346 10,00 71,27 

157 ΚΡΗΕ4-0075015 6.070,00 € 6.070,00 € 20,8837 0,3684 20,0000 20,0000 10,00 71,25 

158 ΚΡΗΕ4-0074060 14.715,69 € 14.715,69 € 14,4525 11,7385 20,0000 15,0602 10,00 71,25 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη Επιχ/ση 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

1 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

2 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

3 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

4 

Βαθμολ. 
Κριτηρίου 

5 

Συνολική 
Βαθμολογ

ία  

159 ΚΡΗΕ4-0074706 7.800,00 € 7.800,00 € 16,2078 5,0128 20,0000 20,0000 10,00 71,22 

160 ΚΡΗΕ4-0063751 14.765,00 € 14.765,00 € 12,4390 8,7732 20,0000 20,0000 10,00 71,21 

161 ΚΡΗΕ4-0075809 8.865,00 € 8.865,00 € 12,6057 8,8386 19,7280 20,0000 10,00 71,17 

162 ΚΡΗΕ4-0068558 8.730,70 € 8.730,70 € 12,2189 13,2463 20,0000 15,6215 10,00 71,09 

163 ΚΡΗΕ4-0064424 15.000,00 € 15.000,00 € 15,2900 5,7484 20,0000 20,0000 10,00 71,04 

164 ΚΡΗΕ4-0075936 8.537,00 € 8.537,00 € 10,7640 18,3795 20,0000 11,8092 10,00 70,95 

165 ΚΡΗΕ4-0070580 10.000,00 € 10.000,00 € 15,4786 7,9084 20,0000 17,5552 10,00 70,94 

166 ΚΡΗΕ4-0073819 15.000,00 € 15.000,00 € 9,9515 25,0000 20,0000 15,9435 0,00 70,90 

167 ΚΡΗΕ4-0075546 13.050,00 € 11.350,00 € 10,9536 18,7322 20,0000 11,0689 10,00 70,75 

168 ΚΡΗΕ4-0066816 5.250,00 € 5.250,00 € 13,4822 12,1285 20,0000 15,0781 10,00 70,69 

169 ΚΡΗΕ4-0075832 15.000,00 € 15.000,00 € 17,5985 10,0178 20,0000 13,0570 10,00 70,67 

170 ΚΡΗΕ4-0063513 15.000,00 € 15.000,00 € 9,6833 19,4515 20,0000 11,5181 10,00 70,65 

171 ΚΡΗΕ4-0075766 14.825,00 € 14.825,00 € 9,5668 19,8936 20,0000 11,0262 10,00 70,49 

172 ΚΡΗΕ4-0066754 10.323,00 € 10.323,00 € 15,1441 8,1532 20,0000 17,1884 10,00 70,49 

173 ΚΡΗΕ4-0073380 7.000,00 € 7.000,00 € 9,2123 19,6347 20,0000 11,5706 10,00 70,42 

174 ΚΡΗΕ4-0075911 13.795,00 € 13.795,00 € 9,6914 19,6234 20,0000 11,0843 10,00 70,40 

175 ΚΡΗΕ4-0075304 7.031,86 € 7.031,86 € 11,5462 23,7115 14,3707 10,7057 10,00 70,33 

176 ΚΡΗΕ4-0068133 14.689,53 € 14.689,53 € 12,6808 7,3369 20,0000 20,0000 10,00 70,02 

177 ΚΡΗΕ4-0068392 10.417,91 € 10.417,91 € 10,9051 9,0031 20,0000 20,0000 10,00 69,91 

178 ΚΡΗΕ4-0069930 15.000,00 € 15.000,00 € 11,4496 15,7214 20,0000 12,5824 10,00 69,75 

179 ΚΡΗΕ4-0075625 12.320,00 € 12.320,00 € 13,7568 5,9337 20,0000 20,0000 10,00 69,69 

180 ΚΡΗΕ4-0075787 5.240,00 € 5.240,00 € 13,0733 25,0000 8,9543 12,5252 10,00 69,55 

181 ΚΡΗΕ4-0073241 13.640,00 € 13.640,00 € 8,7253 16,4430 16,0520 18,1844 10,00 69,40 

182 ΚΡΗΕ4-0074216 15.000,00 € 15.000,00 € 17,7860 16,4348 13,5972 11,5097 10,00 69,33 

183 ΚΡΗΕ4-0074819 6.200,00 € 6.200,00 € 10,9226 16,3646 19,4712 12,2437 10,00 69,00 

184 ΚΡΗΕ4-0068199 9.737,10 € 9.737,10 € 13,2824 5,6999 20,0000 20,0000 10,00 68,98 

185 ΚΡΗΕ4-0075402 15.000,00 € 15.000,00 € 9,9929 16,1042 20,0000 12,8601 10,00 68,96 

186 ΚΡΗΕ4-0075280 11.200,00 € 11.200,00 € 13,4829 9,8656 16,9426 18,6052 10,00 68,90 

187 ΚΡΗΕ4-0076315 5.300,00 € 5.300,00 € 12,0178 6,8517 20,0000 20,0000 10,00 68,87 

188 ΚΡΗΕ4-0067100 5.820,00 € 5.820,00 € 10,5208 10,9101 19,3322 18,1037 10,00 68,87 

189 ΚΡΗΕ4-0075991 12.700,00 € 12.700,00 € 14,5189 4,3363 20,0000 20,0000 10,00 68,86 

190 ΚΡΗΕ4-0074642 16.500,00 € 15.000,00 € 13,0535 24,2311 20,0000 11,5563 0,00 68,84 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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191 ΚΡΗΕ4-0074116 5.500,00 € 5.500,00 € 10,8855 7,9009 20,0000 20,0000 10,00 68,79 

192 ΚΡΗΕ4-0062686 8.001,00 € 8.001,00 € 15,0269 3,7358 20,0000 20,0000 10,00 68,76 

193 ΚΡΗΕ4-0075519 13.723,28 € 13.723,28 € 10,8055 16,9810 20,0000 10,8242 10,00 68,61 

194 ΚΡΗΕ4-0075862 14.830,00 € 14.830,00 € 10,3291 25,0000 20,0000 13,0956 0,00 68,42 

195 ΚΡΗΕ4-0075558 10.246,00 € 10.246,00 € 17,2872 4,4442 20,0000 16,6201 10,00 68,35 

196 ΚΡΗΕ4-0066512 9.267,00 € 9.267,00 € 17,3051 0,9461 20,0000 20,0000 10,00 68,25 

197 ΚΡΗΕ4-0064378 14.532,00 € 14.532,00 € 10,6554 15,1084 20,0000 12,3714 10,00 68,14 

198 ΚΡΗΕ4-0075895 14.000,00 € 14.000,00 € 11,7540 25,0000 9,0208 12,3449 10,00 68,12 

199 ΚΡΗΕ4-0075307 9.100,00 € 9.100,00 € 11,8177 6,2946 20,0000 20,0000 10,00 68,11 

200 ΚΡΗΕ4-0069896 13.400,00 € 13.400,00 € 10,4995 17,1614 20,0000 10,4169 10,00 68,08 

201 ΚΡΗΕ4-0063410 15.000,00 € 15.000,00 € 12,7262 5,3096 20,0000 20,0000 10,00 68,04 

202 ΚΡΗΕ4-0075665 6.237,59 € 6.237,59 € 11,1176 15,0240 20,0000 11,8656 10,00 68,01 

203 ΚΡΗΕ4-0075919 13.200,00 € 13.200,00 € 8,4759 9,4776 20,0000 20,0000 10,00 67,95 

204 ΚΡΗΕ4-0069936 15.000,00 € 15.000,00 € 9,4120 8,4598 20,0000 20,0000 10,00 67,87 

205 ΚΡΗΕ4-0075720 14.000,00 € 14.000,00 € 14,3002 3,4982 20,0000 20,0000 10,00 67,80 

206 ΚΡΗΕ4-0063245 15.000,00 € 15.000,00 € 12,2276 16,7361 20,0000 18,6834 0,00 67,65 

207 ΚΡΗΕ4-0074047 7.634,00 € 7.634,00 € 11,1766 16,0756 20,0000 10,3093 10,00 67,56 

208 ΚΡΗΕ4-0074761 10.900,00 € 10.900,00 € 22,3377 0,0000 15,1499 20,0000 10,00 67,49 

209 ΚΡΗΕ4-0062817 12.075,00 € 12.075,00 € 11,8362 7,0945 18,5217 20,0000 10,00 67,45 

210 ΚΡΗΕ4-0062695 15.022,90 € 15.000,00 € 14,3914 3,0567 20,0000 20,0000 10,00 67,45 

211 ΚΡΗΕ4-0074736 9.200,00 € 9.200,00 € 13,3333 21,0439 5,7867 17,2247 10,00 67,39 

212 ΚΡΗΕ4-0073799 5.500,00 € 5.500,00 € 11,7721 5,4925 20,0000 20,0000 10,00 67,26 

213 ΚΡΗΕ4-0068269 15.638,00 € 15.000,00 € 12,2348 25,0000 20,0000 0,0000 10,00 67,23 

214 ΚΡΗΕ4-0074981 14.997,41 € 14.997,41 € 13,5407 3,6390 20,0000 20,0000 10,00 67,18 

215 ΚΡΗΕ4-0073011 14.985,00 € 14.985,00 € 10,6099 12,3518 20,0000 14,1778 10,00 67,14 

216 ΚΡΗΕ4-0062626 13.511,00 € 13.011,00 € 12,2062 8,0709 20,0000 16,8619 10,00 67,14 

217 ΚΡΗΕ4-0076252 14.447,84 € 14.447,84 € 10,1029 16,0902 20,0000 10,8768 10,00 67,07 

218 ΚΡΗΕ4-0064052 6.730,00 € 6.730,00 € 13,3431 3,7264 20,0000 20,0000 10,00 67,07 

219 ΚΡΗΕ4-0071293 14.985,36 € 14.985,36 € 13,9088 3,1570 20,0000 20,0000 10,00 67,07 

220 ΚΡΗΕ4-0071569 13.306,62 € 13.306,62 € 9,4169 17,4680 20,0000 10,1119 10,00 67,00 

221 ΚΡΗΕ4-0066697 12.465,18 € 12.465,18 € 16,8847 4,1775 20,0000 15,9217 10,00 66,98 

222 ΚΡΗΕ4-0067653 14.950,00 € 14.950,00 € 11,5606 5,5950 20,0000 19,8202 10,00 66,98 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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223 ΚΡΗΕ4-0062737 9.665,00 € 9.665,00 € 16,7377 0,7005 19,4995 20,0000 10,00 66,94 

224 ΚΡΗΕ4-0063027 16.182,00 € 15.000,00 € 16,0236 0,8153 20,0000 20,0000 10,00 66,84 

225 ΚΡΗΕ4-0063409 5.980,00 € 5.980,00 € 18,7706 3,0514 20,0000 15,0023 10,00 66,82 

226 ΚΡΗΕ4-0067651 14.129,00 € 14.129,00 € 11,2528 15,2715 20,0000 10,2840 10,00 66,81 

227 ΚΡΗΕ4-0075860 15.000,00 € 15.000,00 € 5,3499 19,4229 20,0000 12,0069 10,00 66,78 

228 ΚΡΗΕ4-0071385 5.700,00 € 5.700,00 € 10,3913 9,4875 20,0000 16,8888 10,00 66,77 

229 ΚΡΗΕ4-0065424 16.154,96 € 15.000,00 € 10,2226 14,3694 20,0000 12,0965 10,00 66,69 

230 ΚΡΗΕ4-0075854 15.000,00 € 15.000,00 € 10,9861 11,3603 16,7843 17,5165 10,00 66,65 

231 ΚΡΗΕ4-0074509 13.710,00 € 13.710,00 € 9,7597 6,8648 20,0000 20,0000 10,00 66,62 

232 ΚΡΗΕ4-0075706 15.000,00 € 15.000,00 € 13,6501 2,9335 20,0000 20,0000 10,00 66,58 

  
  

      

 Σύνολα: 2.646.173,28 € 2.602.831,50 €       

 

  

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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Πίνακας 2 -  Απορριφθείσες αιτήσεις  

α/α 
Κωδικός  

Πρότασης 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη 

Επιχ/ση 

Στάδιο 
απόρρι

ψης 
Λόγος  απόρριψης 

1 ΚΡΗΕ4-0062542 15.484,37 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

2 ΚΡΗΕ4-0062581 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 τον ΚΑΔ επένδυσης  25.11.21.00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ Η’ ΧΑΛΥΒΑ, ο 

οποίος σύμφωνα με τον Ν 4442/2016 ανήκει στην ομάδα 3η - 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και υπάγεται σε καθεστώς Γνωστοποίηση λειτουργίας.  

3 ΚΡΗΕ4-0062588 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

4 ΚΡΗΕ4-0062617 10.133,80 € 10.133,80 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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:  έντυπο Ε3 2017 

(αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 2016 αντί του 2017) 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

5 ΚΡΗΕ4-0062627 14.999,00 € 14.999,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής 

6 ΚΡΗΕ4-0062644 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

7 ΚΡΗΕ4-0062694 11.331,42 € 11.331,42 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

8 ΚΡΗΕ4-0062706 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

9 ΚΡΗΕ4-0062753 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Υπάρχουν ΚΑΔ μεταποίησης και χοντρικού εμπορίου ποτών και τροφίμων 

για τους οποίους προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

10 ΚΡΗΕ4-0062773 14.983,54 € 14.983,54 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Έγινε αναδρομική έναρξη του επιλέξιμου ΚΑΔ με ημερομηνία δήλωσης 

12/05/2020 

11 ΚΡΗΕ4-0062780 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Η συνδεδεμένη ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ έχει λάβει 200.000€ από 2 προγράμματα.  

12 ΚΡΗΕ4-0062963 12.215,77 € 12.215,77 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Απόφαση ΓΣ ή Μετοχολόγιο 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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13 ΚΡΗΕ4-0062970 14.821,61 € 14.821,61 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε για τον ΚΑΔ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 
Επίσης κατά την υποβολή της πρότασης δεν είχε υποβληθεί γνωστοποίηση 

για τους ΚΑΔ επένδυσης αλλά ΥΔ περί μη απαίτησης. 

14 ΚΡΗΕ4-0062991 9.000,00 € 9.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

15 ΚΡΗΕ4-0063073 14.625,00 € 14.625,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

16 ΚΡΗΕ4-0063106 7.130,00 € 5.750,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

17 ΚΡΗΕ4-0063116 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Από τα Ε3 2017 και 2018 προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα παρά μόνο παραγωγική. 

18 ΚΡΗΕ4-0063182 9.109,00 € 9.109,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

19 ΚΡΗΕ4-0063277 9.200,79 € 9.200,79 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Κατά την υποβολή δεν προσκομίστηκαν στοιχεία των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων οι οποίες δηλώθηκαν έπειτα την επιστολή διευκρινήσεων 

στην νέα ΥΔ ΜΜΕ. 

20 ΚΡΗΕ4-0063331 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Έγινε αναδρομική έναρξη του επιλέξιμου ΚΑΔ με ημερομηνία δήλωσης 

29/04/2020 

21 ΚΡΗΕ4-0063416 8.101,00 € 8.101,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

22 ΚΡΗΕ4-0063435 8.388,06 € 8.388,06 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. Σημειώνεται ότι ο ΑΦΜ της αιτούσας είναι διαφορετικός από τον 
ΑΦΜ που προκύπτει από τα φορολογικά έντυπα (έχει καταχωρηθεί στο 

ΠΣΚΕ ο ΑΦΜ της συνδεδεμένης και όχι της αιτούσας επιχείρησης)  
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

23 ΚΡΗΕ4-0063465 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Έγινε αναδρομική έναρξη του επιλέξιμου ΚΑΔ με ημερομηνία δήλωσης 

12/03/2020 

24 ΚΡΗΕ4-0063474 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

25 ΚΡΗΕ4-0063521 13.901,61 € 13.901,61 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η συνδεδεμένη  OLEAS ODORE IKE,  η οποία δεν έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ, 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με κωδικό Ν6ΝΤ-

0000210 με Δ/Δ 199.984€.Η σύνδεση προκύπτει από το πρακτικό ΓΣ-28 στο 
οποίο φαίνεται ότι η αιτούσα επιχείρηση λαμβάνει απόφαση για την 

παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση σύμβασης ενεχυρίασης 
καταθέσεων υπέρ της  OLEAS ODORE IKE για την χορήγηση προκαταβολής 

από το πρόγραμμα. 

26 ΚΡΗΕ4-0063530 14.954,01 € 14.954,01 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

27 ΚΡΗΕ4-0063640 14.992,23 € 14.992,23 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας για τον  ΚΑΔ 4941 ΟΔΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ καθώς και ο  5020 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ αλλά ΥΔ περί μη απαίτησης. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ



Σελίδα 15 από 47 

 

α/α 
Κωδικός  

Πρότασης 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη 

Επιχ/ση 

Στάδιο 
απόρρι

ψης 
Λόγος  απόρριψης 

28 ΚΡΗΕ4-0063667 11.700,00 € 11.700,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

29 ΚΡΗΕ4-0063712 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

30 ΚΡΗΕ4-0063720 14.762,82 € 11.905,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

31 ΚΡΗΕ4-0063806 14.966,07 € 14.966,07 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

32 ΚΡΗΕ4-0063872 6.500,00 € 6.500,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Η έναρξη του επιλέξιμου ΚΑΔ έγινε με ημερομηνία 11/03/2020, σύμφωνα 

με το taxisnet που προσκομίστηκε. 

33 ΚΡΗΕ4-0063927 14.541,75 € 14.541,74 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν αναρτήθηκε  "Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) μέσω της 

σελίδας www.gsis.gr" 

34 ΚΡΗΕ4-0063960 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

35 ΚΡΗΕ4-0063970 13.590,00 € 13.590,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε κατάσταση οφειλών εκτός ρύθμισης). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

36 ΚΡΗΕ4-0063987 11.343,04 € 11.343,04 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Στην προσωποποιημένη πληροφόρηση φαίνεται ότι η έναρξη των 
επιλέξιμων ΚΑΔ έγινε με ημερομηνία 12/02/2020. Ζητήθηκε στις  

διευκρινίσεις  βεβαίωση μεταβολής από την εφορία για τον έλεγχο της 
ημερομηνίας δήλωσης η οποία δεν προσκομίστηκε. Ο ελεγκτής έκρινε ότι 

από τα προσκομισθέντα αρχεία δε μπορεί να διαπιστωθεί πότε έγινε η 
δήλωση των ΚΑΔ επένδυσης και αν η έναρξη έγινε αναδρομικά εφόσον δεν 

προσκομίστηκε το ζητούμενο έγγραφο. 

37 ΚΡΗΕ4-0064073 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 τους ΚΑΔ, 71.12.11.03 Υπηρεσίες 
οικονομοτεχνικών μελετών (εγγραφή στο οικονομικό επιμελητήριο), 

49.32.12.00 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (ΕΟΤ), 
79.11.21.00 Υπηρεσίες κράτησης για καταλύματα (ΕΟΤ) και 71.11.10.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό (ΕΟΤ). 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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38 ΚΡΗΕ4-0064078 14.737,60 € 14.737,60 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 του 2019 για την περίοδο από 01/07/2018 
έως 30/06/2019).  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

39 ΚΡΗΕ4-0064101 8.615,00 € 8.615,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 τον ΚΑΔ 56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, που θεωρείται  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και υπάγεται σε καθεστώς Γνωστοποίηση λειτουργίας (Ν 
4442/2016). 

Σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής της Επιτροπής Αξιολόγησης εστάλη 
επιστολή διευκρινίσεων για την αποσαφήνιση της άδειας λειτουργίας και 
δόθηκε χρονικό όριο δύο (-2-) εργάσιμων ημερών για την διευθέτηση της. 

Ο επενδυτής ανταποκρίθηκε και προσκομίστηκε αίτηση προς την 
πολεοδομία Χανίων για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, η οποία δεν 

έχει ισχύ αίτησης για άδεια λειτουργίας. 

40 ΚΡΗΕ4-0064161 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας αντί αυτής προσκομίστηκε έκθεση 
ελέγχου με αναφορά στην σχετική αδειοδότηση. Εστάλη επιστολή 

διευκρινίσεων στην οποία ο επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε. 

41 ΚΡΗΕ4-0064163 8.337,82 € 8.337,82 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

42 ΚΡΗΕ4-0064164 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

43 ΚΡΗΕ4-0064167 11.180,93 € 11.180,93 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 τους ΚΑΔ 46311115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΩΝ (ΚΑΔ επένδυσης) & 46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 
(ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ). 

Πρόκειται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και απαιτείται 
άδεια λειτουργίας (γνωστοποίηση) σύμφωνα με το Ν.4442-2016 και την 

υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017). 
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44 ΚΡΗΕ4-0064239 14.765,05 € 14.765,05 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

45 ΚΡΗΕ4-0064240 9.262,19 € 9.262,19 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 νόμιμη άδεια λειτουργίας στην επωνυμία της αιτούσας 
επιχείρησης. 

46 ΚΡΗΕ4-0064247 13.492,28 € 13.492,28 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν αναρτήθηκαν: Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην πλήρωση της 
ιδιότητας ΜΜΕ και άδεια λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

47 ΚΡΗΕ4-0064248 14.830,00 € 14.830,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

48 ΚΡΗΕ4-0064253 9.000,00 € 9.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 46331003 (χοντρικό 
εμπόριο ελαιόλαδου) ο οποίος θεωρείται Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και 
απαιτείται άδεια λειτουργίας (γνωστοποίηση) σύμφωνα με το Ν.4442-2016 

και την υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017). 
Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά 

απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος 2018 για την συνδεδεμένη 
επιχείρηση  PROACTIVE MESSARAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . 

49 ΚΡΗΕ4-0064261 5.100,00 € 5.100,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

50 ΚΡΗΕ4-0064277 14.965,00 € 14.965,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

51 ΚΡΗΕ4-0064278 14.998,00 € 14.998,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

52 ΚΡΗΕ4-0064376 8.937,00 € 8.937,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκαν:  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην 
πλήρωση της ιδιότητας της ΜΜΕ, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86  για την 
υποβολή της πρότασης, Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών, 
άδεια λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

53 ΚΡΗΕ4-0064479 14.850,00 € 14.850,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκαν: Υπεύθυνες δηλώσεις (3), συγκεντρωτικές 

καταστάσεις προσωπικού, άδεια λειτουργείας κ.α. 

54 ΚΡΗΕ4-0065934 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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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55 ΚΡΗΕ4-0065972 14.997,00 € 14.997,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Έγινε αναδρομική έναρξη του επιλέξιμου ΚΑΔ με ημερομηνία δήλωσης 

04/06/2020. Εστάλη επιστολή διευκρινίσεων. 

56 ΚΡΗΕ4-0066199 8.499,40 € 8.499,40 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

57 ΚΡΗΕ4-0066691 10.999,00 € 10.999,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

58 ΚΡΗΕ4-0066741 14.962,62 € 14.962,62 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: Το έντυπο Ε3 2017 που 
αναρτήθηκε δεν αφορά την αιτούσα επιχείρηση (διαφορετικό ΑΦΜ και 

άλλη επωνυμία) 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

59 ΚΡΗΕ4-0066774 14.135,00 € 14.135,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

60 ΚΡΗΕ4-0066787 14.775,00 € 14.775,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

61 ΚΡΗΕ4-0066880 14.755,77 € 14.755,77 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Τα στοιχεία για την άδεια λειτουργίας προσκομίστηκε έπειτα την επιστολή 
διευκρινίσεων και όχι κατά την υποβολή της πρότασης και θεωρείται 

έλλειψη. Κατά την υποβολή υπεβλήθη ΥΔ περί μη απαίτησης. Σημειώνεται 
ότι στις διευκρινίσεις δεν προσκομίστηκε αίτηση για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας αλλά ΥΔ στην οποία αναφέρεται ότι έχει υποβληθεί αντίστοιχο 
αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία. 

62 ΚΡΗΕ4-0067097 8.500,00 € 8.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

63 ΚΡΗΕ4-0067098 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 

τεσσάρων (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. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

64 ΚΡΗΕ4-0067128 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή διευκρινίσεων στην οποία είχαν ζητηθεί 
διευκρινίσεις για την ΥΔ περί μη απαίτησης. Δεν κατέστη δυνατή η 

εξέτασης της τήρησης του συνόλου των τυπικών προϋποθέσεων 
συμμετοχής, δηλαδή αν λειτουργεί νόμιμα , ειδικά για τους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ΚΑΔ. 

65 ΚΡΗΕ4-0067179 7.855,00 € 7.855,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκε για την αιτούσα: Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων 

(ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 
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66 ΚΡΗΕ4-0067262 12.813,50 € 12.813,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε φορολογική ενημερότητα). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

67 ΚΡΗΕ4-0067327 14.950,00 € 14.950,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

68 ΚΡΗΕ4-0067448 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 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (το μόνο 

που έχει αναρτηθεί είναι το έντυπο Ε3 2018)  
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

69 ΚΡΗΕ4-0067508 13.700,00 € 13.700,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ΔΕΝ θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε Αποφάσεις Ανάκλησης Χρηματοδότησης παλαιότερων 

δράσεων ΤΠΕ, σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση περιλαμβάνεται στην Απόφαση 
Ανάκτησης Χρηματοδότησης : 9-9-2015_605_256_digi_ Lodge_ ΑΔΑ: 

6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ. 

70 ΚΡΗΕ4-0067545 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

71 ΚΡΗΕ4-0067604 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκαν: Υπεύθυνες δηλώσεις (3), φορολογική ενημερότητα ή 

βεβαίωση οφειλής. 

72 ΚΡΗΕ4-0067613 9.289,36 € 9.289,36 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή διευκρινίσεων στην οποία είχαν ζητηθεί 
διευκρινίσεις για απαίτηση ή μη άδειας λειτουργίας για τον ΚΑΔ 77111001 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Δεν 
κατέστη δυνατή η εξέτασης της τήρησης του συνόλου των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής, δηλαδή αν λειτουργεί νόμιμα. 

73 ΚΡΗΕ4-0067626 14.986,20 € 14.986,20 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

74 ΚΡΗΕ4-0067667 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

75 ΚΡΗΕ4-0067670 9.021,00 € 9.021,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

76 ΚΡΗΕ4-0067749 6.265,00 € 6.265,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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77 ΚΡΗΕ4-0067761 13.712,79 € 13.712,79 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 του 2019 για την περίοδο από 01/07/2018 
έως 30/06/2019). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

78 ΚΡΗΕ4-0067778 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

79 ΚΡΗΕ4-0067780 10.720,00 € 10.720,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

80 ΚΡΗΕ4-0067790 8.093,00 € 8.093,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

81 ΚΡΗΕ4-0067816 10.832,00 € 10.832,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

82 ΚΡΗΕ4-0067819 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

83 ΚΡΗΕ4-0067821 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Ο επενδυτής ανήκει σε δίκτυο πρακτόρευσης όπως προκύπτει από το 
παράρτημα 1 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ της υπογραφείσας σύμβασης 1/7/2016 

όπου η  "ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Φ. - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. " Ο.Ε. υπογράφει ως 
πράκτορας με την Εταιρεία  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ. 

84 ΚΡΗΕ4-0067827 6.595,00 € 6.595,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε κατάσταση με τις ΕΜΕ για το 2017).  
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

85 ΚΡΗΕ4-0067851 16.100,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

86 ΚΡΗΕ4-0067858 10.000,00 € 10.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

87 ΚΡΗΕ4-0067888 14.997,80 € 14.997,80 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 η εκτύπωση μέσω taxisnet).  
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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88 ΚΡΗΕ4-0067902 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκε:  Άδεια λειτουργίας για τον Κ.Α.Δ. 93.29.11.04, ο 
οποίος είναι και ο δεύτερος Κ.Α.Δ. επένδυσης , με την αιτιολογία ότι  

παρέμεινε δηλωμένος από αμέλεια και για τον λόγο αυτόν η επιχείρηση 
προέβη στην διακοπή του έπειτα την επιστολή διευκρινίσεων που εστάλη. 

89 ΚΡΗΕ4-0067906 14.829,83 € 14.829,83 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

90 ΚΡΗΕ4-0067913 14.680,00 € 14.680,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

91 ΚΡΗΕ4-0067925 13.500,00 € 13.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

92 ΚΡΗΕ4-0067933 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

93 ΚΡΗΕ4-0068036 6.000,00 € 6.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: 
1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) του υποκαταστήματος που 

δηλώθηκε ως τόπος υλοποίησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 
2.Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 για τα έτη 

2017 & 2018  
3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της 

επιχείρησης για τα έτη 2017 & 2018 
4. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών  

5. Άδεια λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων όπως για τον ΚΑΔ 
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, 47992401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΠΩΛΗΤΩΝ. 

94 ΚΡΗΕ4-0068052 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε έντυπο Ε4 για το έτος 2018 κατά την υποβολή της 

πρότασης. Προσκομίστηκε έπειτα της επιστολής διευκρινίσεων.  

95 ΚΡΗΕ4-0068061 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκε:  Άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ο οποίος είναι και ο 

μοναδικός  Κ.Α.Δ. επένδυσης , ο οποίος θεωρείται υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Αντί αυτής προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης.  

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το έντυπο Ε3 η δραστηριότητα με τα 
μεγαλύτερα έσοδα είναι η "Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα"  και 

σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 δεν είναι επιλέξιμες ενισχύσεις 
που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

πρωτογενή τομέα. 

96 ΚΡΗΕ4-0068070 14.004,00 € 14.004,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ΔΕΝ θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε Αποφάσεις Ανάκλησης Χρηματοδότησης παλαιότερων 

δράσεων ΤΠΕ, σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση περιλαμβάνεται στην Απόφαση 
Ανάκτησης Χρηματοδότησης : 9-9-2015_605_256_digi_ Lodge_ΑΔΑ: 

6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ. 

97 ΚΡΗΕ4-0068079 12.436,72 € 12.436,72 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκαν:  Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, 
Άδεια λειτουργίας για τις όλες τις δραστηριότητες όπως  για τους ΚΑΔ 
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ 

ΟΔΗΓΟ, 55901000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, 52212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

98 ΚΡΗΕ4-0068087 16.452,60 € 13.365,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκε ΥΔ πλήρωσης της ιδιότητας ΜΜΕ. 

99 ΚΡΗΕ4-0068100 7.206,36 € 7.206,36 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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100 ΚΡΗΕ4-0068104 14.850,00 € 14.850,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκε:  Άδεια λειτουργίας για τους ΚΑΔ 56301007 (υπηρεσίες 
που παρέχονται από καφετέρια), 56101108 (υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

από πιτσαρία). Επισημαίνεται ότι οι άδειες λειτουργίας των 
υποκαταστημάτων (Ειδικά σήματα λειτουργίας από ΕΟΤ) δεν είχαν 

υποβληθεί κατά την υποβολή της πρότασης αλλά προσκομίστηκαν κατόπιν 
της επιστολής διευκρινήσεων. 

101 ΚΡΗΕ4-0068144 16.523,44 € 13.051,78 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν: 1 Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης της ιδιότητας ΜΜΕ  
2.  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4, για τα 

έτη 2017 και 2018. 
3.  Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της 

επιχείρησης για τα έτη 2017 και 2018.  
4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. Προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης αλλά υπάρχουν 

δραστηριότητες όπως υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, 
υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο οι οποίες απαιτούν σχετική 

αδειοδότηση. 

102 ΚΡΗΕ4-0068202 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε φορολογικό έντυπο Ε3 για το έτος 2017, της 
συνδεδεμένης επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Πλατανιά 

Π.Α.Ε.». Αντί αυτού προσκομίστηκε Ε3 2019. 
Επιπρόσθετα δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το μέγεθος 
της επιχείρησης, καθώς για την χρήση του έτους 2017 έχει τον χαρακτήρα 
της Μεσαίας, ενώ για την χρήση του έτους 2018 έχει τον χαρακτήρα της 

Μεγάλης. 

103 ΚΡΗΕ4-0068227 12.290,81 € 12.290,81 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

104 ΚΡΗΕ4-0068235 10.000,00 € 10.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των αιτούμενων δαπανών (CRM, Υπηρεσίες 
Digital marketing, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας,) 
εξυπηρετούν το μη επιλέξιμο ΚΑΔ 71.12 Υπηρεσίες μηχανικού και όχι τον 

ΚΑΔ επένδυσης 43.22.1 - Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. 

105 ΚΡΗΕ4-0068239 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

106 ΚΡΗΕ4-0068285 14.179,00 € 14.179,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

107 ΚΡΗΕ4-0068288 8.700,00 € 8.700,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 στο 
πατρώνυμο)). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

108 ΚΡΗΕ4-0068316 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

109 ΚΡΗΕ4-0068373 12.000,00 € 12.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

110 ΚΡΗΕ4-0068381 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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111 ΚΡΗΕ4-0068385 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

112 ΚΡΗΕ4-0068497 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  
Πρόκειται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και απαιτείται 

άδεια λειτουργίας (γνωστοποίηση) σύμφωνα με το Ν.4442-2016 και την 
υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017). 

113 ΚΡΗΕ4-0068581 16.020,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν: 
1. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Η άδεια που υποβλήθηκε αφορά την 

συνδεδεμένη επιχείρηση και όχι την αιτούσα. 
2. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών. Η φορολογική 

ενημερότητα που υποβλήθηκε δεν ήταν σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής. 
3. Για την συνδεδεμένη επιχείρηση: Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης 

(ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις (2017 και 2018). 

114 ΚΡΗΕ4-0068625 14.300,00 € 14.300,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

115 ΚΡΗΕ4-0068629 16.600,81 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Οι δαπάνες Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, Ανάπτυξη 
ιστοσελίδας, Υπηρεσίες Digital marketing που περιλαμβάνονται στην 

αίτηση χρηματοδότησης έχουν 
ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους (Ψηφιακό Βήμα / Ν10ΨΒ-0018715). 

116 ΚΡΗΕ4-0068651 6.670,97 € 6.670,97 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με το Άρθρο 5  "ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013, οι δραστηριότητες της προτεινόμενης 
επένδυσης δεν θα πρέπει να αφορούν την εμπορία των προϊόντων 
πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση παράγει και μεταποιεί, αλλά 

πώληση εμπορευμάτων τρίτων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει 
λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή διάκριση 

του κόστους ούτως ώστε οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα να μην 
τυγχάνουν ενίσχυσης. 

117 ΚΡΗΕ4-0068663 5.500,00 € 5.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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118 ΚΡΗΕ4-0068689 13.000,00 € 13.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

119 ΚΡΗΕ4-0069175 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

120 ΚΡΗΕ4-0069909 14.835,00 € 14.835,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

121 ΚΡΗΕ4-0069974 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με το Άρθρο 5  "ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013, οι δραστηριότητες της προτεινόμενης 
επένδυσης δεν θα πρέπει να αφορούν την εμπορία των προϊόντων 
πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση παράγει και μεταποιεί, αλλά 

πώληση εμπορευμάτων τρίτων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει 
λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή διάκριση 

του κόστους ούτως ώστε οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα να μην 
τυγχάνουν ενίσχυσης. 

122 ΚΡΗΕ4-0070117 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης  23.63.10.00 - 
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος (σύμφωνα με την εφημερίδα της 

κυβερνήσεως τεύχος Α΄230/07-12-16 απαιτείται άδεια λειτουργίας). Αυτή 
αυτής υποβλήθηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

123 ΚΡΗΕ4-0070155 8.882,00 € 8.882,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Στην προσωποποιημένη πληροφόρηση φαίνεται ότι η έναρξη του 
μοναδικού επιλέξιμου ΚΑΔ έγινε με ημερομηνία 1/02/2020. Ζητήθηκε στις  

διευκρινίσεις  βεβαίωση μεταβολής από την εφορία για τον έλεγχο της 
ημερομηνίας δήλωσης η οποία δεν προσκομίστηκε. Ο ελεγκτής έκρινε ότι 

από τα προσκομισθέντα αρχεία δε μπορεί να διαπιστωθεί πότε έγινε η 
δήλωση του ΚΑΔ επένδυσης και αν η έναρξη έγινε αναδρομικά εφόσον δεν 

προσκομίστηκε το ζητούμενο έγγραφο. 

124 ΚΡΗΕ4-0070405 9.622,69 € 9.622,69 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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125 ΚΡΗΕ4-0070481 11.070,00 € 11.070,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 υποβλήθηκε 

άδεια λειτουργίας για τους ΚΑΔ, 46.37.10 - Χονδρικό εμπόριο καφέ, 
τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών (μοναδικός ΚΑΔ επένδυσης), 46.33.11 - 

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, 46.36.1 - Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, οι οποίοι κρίνονται 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται άδεια λειτουργίας 
(γνωστοποίηση) σύμφωνα με το Ν.4442-2016 και την υπουργική Απόφαση 

16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017). 

126 ΚΡΗΕ4-0070508 14.850,00 € 14.850,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

127 ΚΡΗΕ4-0070516 14.835,00 € 14.835,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

128 ΚΡΗΕ4-0070519 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

129 ΚΡΗΕ4-0070522 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

130 ΚΡΗΕ4-0070527 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

131 ΚΡΗΕ4-0070641 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

132 ΚΡΗΕ4-0070646 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε. Αντ' αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση 
Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet 

με τη Γενική Εικόνα Ρυθμίσεων. 

133 ΚΡΗΕ4-0070649 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

134 ΚΡΗΕ4-0070660 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

135 ΚΡΗΕ4-0070679 5.800,00 € 5.800,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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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136 ΚΡΗΕ4-0070706 7.246,56 € 7.246,56 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017.  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας (καταχωρήθηκε ο αριθμός 0,00001 αντί 0 για να 
γίνει πράξη). 

137 ΚΡΗΕ4-0070732 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

138 ΚΡΗΕ4-0070795 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 του 
κεντρικού καταστήματος και του υποκαταστήματος 2. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής της Επιτροπής Αξιολόγησης εστάλη 
επιστολή διευκρινίσεων για την αποσαφήνιση της άδειας λειτουργίας και 
δόθηκε χρονικό όριο δύο (-2-) εργάσιμων ημερών για την διευθέτηση της, 

στην οποία ο επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε. 

139 ΚΡΗΕ4-0070873 6.240,75 € 6.240,75 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκαν: Άδεια λειτουργίας σε ισχύ  για τους ΚΑΔ: 46.75.11.04 
"χονδρικό εμπόριο κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών", 
46.21.11.00 "χονδρικό εμπόριο δημητριακών", 46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ και 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ. 

Επιπρόσθετα η επιχείρηση διαθέτει σφαγείο αιγοπροβάτων και σύμφωνα 
με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 δεν είναι επιλέξιμες ενισχύσεις που 

χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα. 

140 ΚΡΗΕ4-0070913 12.491,20 € 12.491,20 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

141 ΚΡΗΕ4-0070938 14.633,00 € 14.633,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

142 ΚΡΗΕ4-0070941 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

143 ΚΡΗΕ4-0070959 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

144 ΚΡΗΕ4-0071135 6.326,09 € 6.326,09 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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145 ΚΡΗΕ4-0071165 13.260,50 € 13.260,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 (αντί αυτών αναρτήθηκαν οι 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. 

146 ΚΡΗΕ4-0071207 5.500,00 € 5.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

147 ΚΡΗΕ4-0071219 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

148 ΚΡΗΕ4-0071258 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας για τους κάτωθι ΚΑΔ, 10390000 ΑΛΛΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 46311105 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ, 10831200 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΦΕ, 10821300 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Η 

ΑΛΛΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 11071901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ κ.α. 
Οι παραπάνω δραστηριότητες θεωρούνται υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Αντί αυτής προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

149 ΚΡΗΕ4-0071594 14.308,87 € 14.308,87 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

150 ΚΡΗΕ4-0071894 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

151 ΚΡΗΕ4-0072054 9.948,66 € 9.948,66 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν:  
1. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' αυτού 

προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της 
ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τη Γενική Εικόνα Ρυθμίσεων.  

2. Για την δραστηριότητα 60.20.10 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος 
και εκπομπής, δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

152 ΚΡΗΕ4-0072132 7.903,65 € 7.903,65 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού για το έτος 2017.  

153 ΚΡΗΕ4-0072325 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

154 ΚΡΗΕ4-0072353 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

155 ΚΡΗΕ4-0072354 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

156 ΚΡΗΕ4-0072372 8.279,48 € 6.677,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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157 ΚΡΗΕ4-0072376 14.315,00 € 14.315,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με το Άρθρο 5  "ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013, οι δραστηριότητες της προτεινόμενης 
επένδυσης δεν θα πρέπει να αφορούν την εμπορία των προϊόντων 
πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση παράγει και μεταποιεί, αλλά 

πώληση εμπορευμάτων τρίτων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει 
λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή διάκριση 

του κόστους ούτως ώστε οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα να μην 
τυγχάνουν ενίσχυσης. 

Επίσης δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας για τις δραστηριότητες που 
αποτυπώνονται στην υποβληθείσα Κατάσταση Ενεργών Δραστηριοτήτων 

και σχετίζονται με οδικές μεταφορές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, 49411904 
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ κ.λ.π. 

158 ΚΡΗΕ4-0072610 11.850,00 € 11.850,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

159 ΚΡΗΕ4-0072872 14.785,00 € 14.785,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

160 ΚΡΗΕ4-0072952 11.776,86 € 11.276,86 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: Δεν αναρτήθηκαν έντυπα 

Ε3 2017 και Ε3 2018 (αντί αυτών αναρτήθηκαν πίνακες προσωπικού έντυπα 
Ε4). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

161 ΚΡΗΕ4-0073079 10.444,00 € 10.444,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με  την Αναλυτική Πρόσκληση όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα 
κρίθηκε ότι οι αιτούμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου σχετίζονται με  

τις ΜΗ επιλέξιμες δραστηριότητες 69202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ και 69203201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ και όχι με τον δηλωθέντα ΚΑΔ 
επένδυσης 82.19.11 - Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων. 

162 ΚΡΗΕ4-0073123 14.135,00 € 14.135,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

163 ΚΡΗΕ4-0073150 6.000,00 € 6.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

164 ΚΡΗΕ4-0073175 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

165 ΚΡΗΕ4-0073177 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό ΚΡΗΕ4-0074826. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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166 ΚΡΗΕ4-0073180 14.375,00 € 14.375,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

167 ΚΡΗΕ4-0073181 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

168 ΚΡΗΕ4-0073182 13.831,50 € 13.831,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

169 ΚΡΗΕ4-0073184 13.435,00 € 13.435,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

170 ΚΡΗΕ4-0073223 10.041,27 € 9.008,21 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

171 ΚΡΗΕ4-0073244 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

172 ΚΡΗΕ4-0073258 9.526,00 € 9.526,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

173 ΚΡΗΕ4-0073337 14.652,17 € 14.652,17 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

174 ΚΡΗΕ4-0073406 6.448,00 € 6.448,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή: 1. Ε4 2017, 2. Ε4 2018, 3. 
Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους 2017, 4. Συγκεντρωτική 

Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους 2018. Τα δικαιολογητικά αυτά 
προσκομίστηκαν κατόπιν της επιστολής διευκρινίσεων που εστάλη και 

θεωρήθηκαν ελλείψεις. 

175 ΚΡΗΕ4-0073769 11.000,00 € 11.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

176 ΚΡΗΕ4-0073792 15.095,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν τα παρακάτω: Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης για 
το έτος 2017, της αιτούσας, το φορολογικό έντυπο Ε3 για το έτος 2017 της 
Συνδεδεμένης επιχείρησης «Everblue Α.Ε.» (υποβλήθηκε δύο φορές το Ε3 
για το έτος 2018),  απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή το Μετοχολόγιο για την 

συνδεδεμένη επιχείρηση «Everblue Α.Ε.». 

177 ΚΡΗΕ4-0073800 4.750,00 € 4.750,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η επιχείρηση δεν ικανοποιεί την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής του 
κατώτατου ορίου  προϋπολογισμού των 5.000€ . Αναλυτικότερα  από την 

εξέταση των δικαιολογητικών /δαπανών διαπιστώθηκε ότι  η δαπάνη 
"Blackmagic Broadcasting mixer" λανθασμένα δηλώθηκε στην κατηγορία 

1.4 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  με 
αποτέλεσμα η δαπάνη να περικοπή και ο  συνολικός προϋπολογισμός να 

κατεβεί στα 4.750,00€. 

178 ΚΡΗΕ4-0073843 5.800,00 € 5.800,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

179 ΚΡΗΕ4-0073912 6.500,00 € 6.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

180 ΚΡΗΕ4-0073915 6.590,00 € 6.590,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντί 
αυτής προσκομίστηκε ΥΔ ότι θα προσκομιστεί φορολογική ενημερότητα σε 

περίπτωση έγκρισης. 

181 ΚΡΗΕ4-0074013 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Έγινε αναδρομική έναρξη (01/02/2020) των επιλέξιμων ΚΑΔ με ημερομηνία 

δήλωσης 7/05/2020. Εστάλη επιστολή διευκρινίσεων. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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182 ΚΡΗΕ4-0074096 12.000,00 € 12.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

183 ΚΡΗΕ4-0074098 9.000,00 € 9.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

184 ΚΡΗΕ4-0074100 10.000,00 € 10.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' 
αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 

μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τα στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης. Επιπρόσθετα δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας για την κύρια 
δραστηριότητα 60101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, αντί 

αυτής προσκόμισε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

185 ΚΡΗΕ4-0074102 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε  το φορολογικό έντυπο Ε3 2017, της Συνεργαζόμενης 
επιχείρησης «Σφακιανάκης Γεώργιος». Αντί αυτού υποβλήθηκε 2 φορές το 

Ε3 2017 της αιτούσας. 

186 ΚΡΗΕ4-0074123 9.275,00 € 9.275,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Το σύνολο των αιτούμενων δαπανών (SERVER, LAPTOP, ΜΙCROSOFT 
OFFICE, πολυμηχάνημα)  εξυπηρετούν το μη επιλέξιμο ΚΑΔ 71.12 

Υπηρεσίες μηχανικού και όχι τον ΚΑΔ επένδυσης 43.99.10.01 - Εργασίες 
στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες. 

187 ΚΡΗΕ4-0074214 14.722,00 € 14.722,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

188 ΚΡΗΕ4-0074263 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

189 ΚΡΗΕ4-0074272 14.388,50 € 14.388,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 του 2019 για την περίοδο από 01/07/2018 
έως 30/06/2019). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

190 ΚΡΗΕ4-0074274 13.007,00 € 13.007,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό  ΚΡΗΕ4-0075577. 

Επίσης δεν υποβλήθηκε το σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να 
γίνει επιβεβαίωση των τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε 2 φορές το έντυπο E3 2017). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

191 ΚΡΗΕ4-0074317 10.225,80 € 10.225,80 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας για το σύνολο των ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς η άδεια λειτουργίας που 

προσκομίστηκε (λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης) δεν 
καλύπτει τους παρακάτω ΚΑΔ: 85.53.12.01  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, 85.51.10.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ, 85.51.10.03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ.Ο 
ΚΑΔ επένδυσης είναι ο 85.51.10 - Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής 

εκπαίδευσης. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ



Σελίδα 31 από 47 

 

α/α 
Κωδικός  

Πρότασης 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη 

Επιχ/ση 

Στάδιο 
απόρρι

ψης 
Λόγος  απόρριψης 

192 ΚΡΗΕ4-0074322 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

193 ΚΡΗΕ4-0074327 7.170,00 € 7.170,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

194 ΚΡΗΕ4-0074351 12.520,05 € 12.520,05 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

195 ΚΡΗΕ4-0074382 5.151,45 € 5.151,45 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας για τα έτη 
2017 και 2018,(υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν δύναται να 

προσκομιστούν λόγω κολλήματος αλλαγής Λογιστή και αντί αυτού μας 
υποβάλει ΑΠΔ για τα αντίστοιχα έτη). Επιπρόσθετα δεν προσκομίστηκε 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

όπως χερσαίες μεταφορές, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες ενοικίασης 
λεωφορείων. 

196 ΚΡΗΕ4-0074393 14.266,44 € 14.266,44 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2017. 
Επιπρόσθετα ο ΚΑΔ επένδυσης (υπάρχουν 2 ΚΑΔ) "79.11.14 - Υπηρεσίες 

κράτησης για ενοικίαση οχημάτων"  προστέθηκε με ημερομηνία 
19/06/2020 - μεταγενέστερα δηλαδή από την ημ/νία 17/02/2020 - γεγονός 

που τον καθιστά μη επιλέξιμο από την Δράση. 

197 ΚΡΗΕ4-0074453 13.654,84 € 13.654,84 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 (αντί αυτών αναρτήθηκαν τα αντίστοιχα έντυπα Ν). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

198 ΚΡΗΕ4-0074454 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

199 ΚΡΗΕ4-0074548 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 

τεσσάρων (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 για ολόκληρη 
την διαχειριστική χρήση του έτους 2017. Προσκομίστηκε έντυπο Ε3 της 

εταιρείας ΜΑΝΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το διάστημα από 01/01/2017 
έως 30/09/2017 και δεν προσκομίστηκε έντυπο Ε3 για την εταιρεία ΜΑΝΚΑ 
ΑΕΕ (έγινε αλλαγή νομικής μορφής) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 

01/10/2017 έως 31/12/2017. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

200 ΚΡΗΕ4-0074625 11.000,00 € 11.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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201 ΚΡΗΕ4-0074665 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας για το σύνολο των ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς η άδεια λειτουργίας που 
προσκομίστηκε (κατασκευή ελαιοραβδιστικών και ελαιουργικών 
μηχανημάτων - έκδοση 2001) δεν καλύπτει τους παρακάτω ΚΑΔ: 
28.30.86.00 Κατασκευή γεωργικών, κηπευτικών, δασοκομικών, 

πτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.,  28.30.50.00 
Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων, 25.91.11.00 Κατασκευή βυτίων, 
βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων, 

δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, 
χωρητικότητας >=50lt αλλά <300lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, 

25.29.11.01 Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας >300lt, όχι για 
κεντρική θέρμανση, 28.49.10.00 Κατασκευή εργαλειομηχανών για την 

κατεργασία λίθων, ξύλου και παρόμοιων σκληρών υλικών κ.α. Αντί αυτής 
προσκομίστηκε ΥΔ ότι η άδεια που διαθέτει καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες. 

202 ΚΡΗΕ4-0074678 10.815,50 € 10.815,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

203 ΚΡΗΕ4-0074689 10.000,00 € 10.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

204 ΚΡΗΕ4-0074694 12.633,50 € 12.633,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό  ΚΡΗΕ4-0075592. 

205 ΚΡΗΕ4-0074701 9.457,66 € 9.457,66 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

206 ΚΡΗΕ4-0074707 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' 
αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 

μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τα στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης. 

207 ΚΡΗΕ4-0074826 6.823,70 € 6.823,70 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό ΚΡΗΕ4-0073177. 

208 ΚΡΗΕ4-0074883 6.743,90 € 6.743,90 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

209 ΚΡΗΕ4-0074894 10.630,00 € 10.630,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

210 ΚΡΗΕ4-0074903 11.580,00 € 11.580,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

211 ΚΡΗΕ4-0074909 14.997,52 € 14.997,52 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

212 ΚΡΗΕ4-0074917 5.390,00 € 5.390,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

213 ΚΡΗΕ4-0074922 5.028,45 € 5.028,45 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκε Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας για τα έτη 

2017 και 2018, Φορολογικό έντυπο Ε4 για το έτος 2017. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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214 ΚΡΗΕ4-0074927 5.065,00 € 5.065,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

215 ΚΡΗΕ4-0074930 14.921,44 € 14.921,44 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

216 ΚΡΗΕ4-0074980 14.797,80 € 14.797,80 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

217 ΚΡΗΕ4-0075037 7.230,00 € 7.230,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν προσκομίστηκε Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας για τα έτη 

2017 και 2018, Φορολογικό έντυπο Ε4 για τα έτη 2017 και 2018.  

218 ΚΡΗΕ4-0075044 8.590,93 € 8.590,93 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

219 ΚΡΗΕ4-0075078 5.714,51 € 5.714,51 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' 
αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 

μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τα στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης. 

220 ΚΡΗΕ4-0075083 14.647,00 € 14.647,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 του 2019 για την περίοδο από 01/07/2018 
έως 30/06/2019). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

221 ΚΡΗΕ4-0075088 14.935,00 € 14.935,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

222 ΚΡΗΕ4-0075105 14.684,58 € 14.684,58 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκαν Έντυπα Ε4 για το έτος 2017 

223 ΚΡΗΕ4-0075126 5.970,00 € 5.970,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

224 ΚΡΗΕ4-0075139 9.700,00 € 9.700,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

225 ΚΡΗΕ4-0075145 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 

τεσσάρων (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:  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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226 ΚΡΗΕ4-0075191 14.700,00 € 14.700,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν: 
1. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τους ΚΑΔ 46751104 "Χονδρικό εμπόριο 
γεωργικών φαρμάκων", 46751100 "Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων" για τον οποίο υποβλήθηκε άρση της άδειας 
λειτουργίας αλλά ο ΚΑΔ παραμένει ενεργός στα στοιχεία μητρώο της 

επιχείρησης. 
Επιπρόσθετα η επιχείρηση δηλώνει ως ΚΑΔ επένδυσης τον 46.31.11.11 - 

Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών και τον 46.31.11.01 - Εξαγωγή 
εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων. Από τα λογιστικά έντυπά που 

υποβλήθηκαν προκύπτει ότι τα έσοδα της επιχείρησης προκύπτουν από 
Αγροτική - βιολογική δραστηριότητα και όχι από εμπορική δραστηριότητα 

γεγονός που καθιστά την πρόταση μη επιλέξιμη Σύμφωνα με τον 
κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 που αναφέρει: "στην παρούσα πρόσκληση δεν 

είναι επιλέξιμες: 
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων". 

227 ΚΡΗΕ4-0075216 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά για τους ΚΑΔ 55200000 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 

43321000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ κ.α..  Αντί αυτής 

στις διευκρινίσεις προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης.  Για τον ΚΑΔ 
επένδυσης 52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ υποβλήθηκε κατά 

την αρχική αίτηση Βεβαίωση Νόμιμης λειτουργίας. 
Επιπρόσθετα η επιχείρηση έχει δηλώσει ΚΑΔ επένδυσης τον 52.21.24 - 

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης και Τόπο υλοποίησης 9Α ΒΙΠΕ ΝΕΑ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. Διαπιστώθηκε κατόπι σχετικών διευκρινίσεων ότι ο ΚΑΔ 
επένδυσης αφορά το υποκατάστημα της επιχείρησης Νο 1 το οποίο δεν 

έχει δηλωθεί ως Τόπος υλοποίησης και για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
σχετική κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr .  

228 ΚΡΗΕ4-0075220 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

229 ΚΡΗΕ4-0075239 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

230 ΚΡΗΕ4-0075241 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

231 ΚΡΗΕ4-0075248 5.220,00 € 5.220,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

232 ΚΡΗΕ4-0075282 14.543,00 € 14.543,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι:  
1.Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της 

ιστοσελίδας gsis.gr 
2. Καταστατικό 

3. Πράξη εκπροσώπησης 

233 ΚΡΗΕ4-0075283 5.530,00 € 5.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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234 ΚΡΗΕ4-0075291 12.350,00 € 12.350,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ΔΕΝ θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε Αποφάσεις Ανάκλησης Χρηματοδότησης παλαιότερων 

δράσεων ΤΠΕ, σύμφωνα με το κεφάλαιο 9."ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ" της αναλυτικής πρόσκλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση περιλαμβάνεται στην Απόφαση 
Ανάκτησης Χρηματοδότησης : 2-3-2016_377_14_digi-Lodge_ΑΔΑ: 

7ΦΡΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ 

235 ΚΡΗΕ4-0075317 14.677,00 € 14.677,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

236 ΚΡΗΕ4-0075343 5.771,69 € 5.771,69 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση 
άδειας λειτουργίας. Συγκεκριμένα, προσκομίστηκε Υπεύθυνη Δήλωση (όχι 
αίτηση προς την υπηρεσία) του Νόμιμου Εκπροσώπου η οποία αναφέρει 

ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
έκδοσης άδειας στη Διεύθυνση Μηχανολογίας Μοιρών και έως την έκδοση 

των αποτελεσμάτων η επιχείρηση θα έχει την άδεια στη διάθεσή της.  

237 ΚΡΗΕ4-0075353 14.365,10 € 14.365,10 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν: 
1 .Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 του 2017                                                                                                                                         

 2. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας 
λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται 

άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν 
απαιτείται άδεια λειτουργίας για τους ΚΑΔ 46.19.10.01, 52.24.19.02, 

49.32.12.00, 77.11.10.01                                                                                                                                                                        
3. Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) 

για την συνεργαζόμενη ΤΙΤΑΝ ΧΑΝΙΑ Ναυτική Εταιρεία                                                                                                                                                        
4. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 2017 και 

2018 για την συνεργαζόμενη ΤΙΤΑΝ ΧΑΝΙΑ Ναυτική Εταιρεία                        
5. Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 του 2018 
για την συνδεδεμένη ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΕ 

238 ΚΡΗΕ4-0075363 14.345,00 € 12.200,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκαν: Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/86 υπογεγραμμένες 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης α) για την υποβολή της 

πρότασης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και β) των 
επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και 
συνεργαζόμενες. Επιπρόσθετα οι συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις 
προσωπικού δεν είχαν υπογραφή από νόμιμο εκπρόσωπο ή λογιστή. 

239 ΚΡΗΕ4-0075364 5.300,00 € 5.300,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 τους ΚΑΔ 32120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, 32130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, 24541001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 24540000 ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ 

ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 24531001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν 4442/2016 ανήκουν στην ομάδα 
3η - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και υπάγονται σε καθεστώς Γνωστοποίηση λειτουργίας.  

Σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής της Επιτροπής Αξιολόγησης εστάλη 
επιστολή διευκρινίσεων για την αποσαφήνιση στοιχείων της άδειας 

λειτουργίας και δόθηκε χρονικό όριο δύο (-2-) εργάσιμων ημερών για την 
διευθέτηση τους και προσκομίστηκε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι για τις δραστηριότητες αυτές δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίας, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ



Σελίδα 36 από 47 

 

α/α 
Κωδικός  

Πρότασης 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
Αιτούμενη 

Επιχ/ση 

Στάδιο 
απόρρι

ψης 
Λόγος  απόρριψης 

240 ΚΡΗΕ4-0075372 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 

τεσσάρων (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)).  
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

241 ΚΡΗΕ4-0075374 9.831,28 € 9.831,28 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας για το σύνολο των ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και συγκεκριμένα για τον ΚΑΔ 77110000 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (δεν είναι ΚΑΔ επένδυσης). Στις 
διευκρινίσεις αντί αυτής προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης.  

242 ΚΡΗΕ4-0075382 10.038,20 € 10.038,20 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε το έντυπο Ε3 του 2019 για την περίοδο από 01/07/2018 
έως 30/06/2019). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

243 ΚΡΗΕ4-0075385 14.945,50 € 14.945,50 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

244 ΚΡΗΕ4-0075398 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν είναι πλήρης δικαιολογητικών σύμφωνα με  

την Αναλυτική Πρόσκληση όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκε 
φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

245 ΚΡΗΕ4-0075410 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

246 ΚΡΗΕ4-0075411 7.930,00 € 7.930,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκαν: Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ, και άδεια λειτουργίας σε ισχύ 

…..... για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

247 ΚΡΗΕ4-0075443 25.193,02 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι:  
1. Πίνακας προσωπικού έντυπο Ε4 για το έτος 2017 . 

2. Μισθοδοτικές ετήσιες καταστάσεις για τα έτη 2017, 2018 .  
3. Υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή της πρότασης, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής (υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση). 
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συνδεδεμένη επιχείρηση ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΑΕ η οποία αναφέρεται στη δήλωση ΜΜΕ. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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248 ΚΡΗΕ4-0075455 14.989,51 € 14.989,51 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 προϋποθέσεις συμμετοχής :  
1. "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.  

προέκυψε ότι η ημερομηνία προσθήκης όλων των ΚΑΔ επένδυσης έγινε με 
ημερομηνία 01/06/2020 (μετά την 17/02/2020). 

2. "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 τίποτα από τα παραπάνω. 

249 ΚΡΗΕ4-0075456 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

250 ΚΡΗΕ4-0075461 13.875,81 € 13.875,81 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

251 ΚΡΗΕ4-0075468 13.365,91 € 11.565,91 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: Δεν αναρτήθηκε έντυπο Ε3 

2018 (αντί αυτού αναρτήθηκε έντυπο Ε3 2016). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

252 ΚΡΗΕ4-0075474 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

253 ΚΡΗΕ4-0075482 13.875,81 € 13.875,81 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις 

δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017 
(για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να 
έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016)" εφόσον σύμφωνα με την 

υποβληθείσα προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω taxisnet η 
ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έγινε την 03/03/2017 (μετά την 

01/01/2017). 

254 ΚΡΗΕ4-0075501 11.440,00 € 11.440,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε: Κατά την υποβολή της πρότασης  Άδεια λειτουργίας σε 
ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας 
ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Αντί αυτής υποβλήθηκε βεβαίωση 

χρήσης γης.  
Έπειτα την επιστολή διευκρινίσεων δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας 

σε ισχύ για τους ΚΑΔ 13922000 "Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας", 20421000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ οι οποίοι θεωρούνται μεταποιητικοί 
καθώς και για τους υπόλοιπους ΚΑΔ της επιχείρησης εκτός από τον ΚΑΔ 

επένδυσης 20.41.31.01 - Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας για τον οποίο 
υποβλήθηκε. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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255 ΚΡΗΕ4-0075504 7.254,00 € 7.254,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 :  

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 υποβλήθηκε 

άδεια λειτουργίας για τους ΚΑΔ 46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, 46341206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- 
ΠΟΤΩΝ, 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, 46382917 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η 
ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, οι οποίοι κρίνονται υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
απαιτείται άδεια λειτουργίας (γνωστοποίηση) σύμφωνα με το Ν.4442-2016 

και την υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017). 

256 ΚΡΗΕ4-0075510 15.010,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 τις παρακάτω δραστηριότητες της 
επιχείρησης 46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, 47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 46461114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ, 46371002 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ, 46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, οι οποίες υπάγονται 

σε καθεστώς αδειοδότησης - γνωστοποίησης. 

257 ΚΡΗΕ4-0075511 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας του έτους 2017 
για την συνδεδεμένη επιχείρηση ΛΙΡΙΔΑ Α.Ε. Αντί αυτής υποβλήθηκε 

αντίστοιχη για την αιτούσα επιχείρηση. 
Επιπρόσθετα δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή …... για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ενδεικτικά ΚΑΔ 47992401 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΣΩ 

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ). 

258 ΚΡΗΕ4-0075520 10.565,00 € 10.565,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

259 ΚΡΗΕ4-0075543 14.576,00 € 14.576,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε έντυπο Ε3 2016). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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260 ΚΡΗΕ4-0075547 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν: 
1) Έντυπο Ε4 του 2017 (κατά την υποβολή - προσκομίστηκε στις 

διευκρινίσεις) 
2) Μισθοδοτική κατάσταση του 2017 (κατά την υποβολή - προσκομίστηκε 

στις διευκρινίσεις) 
3) Για το έτος 2018 δεν έχει διευκρινιστεί και προσκομιστεί κανένα στοιχείο 

για το προσωπικό. 
4) Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τους  ΚΑΔ: 49.39.32 - Υπηρεσίες οδικής 

μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα, 49.39.34.02 - Υπηρεσίες 
έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη, 

49.39.31 - Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό. 

261 ΚΡΗΕ4-0075554 13.206,00 € 13.206,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

262 ΚΡΗΕ4-0075559 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκαν : 
1.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας 

λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας για τους 
ΚΑΔ επένδυσης 23.63.10 - Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος , και 23.99.13 
- Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων (μεταποιητικές δραστηριότητες).  Αντί 

αυτής προσκομίσθηκε Υπεύθυνη Δήλωση ότι έως και σήμερα δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί συναλλαγές όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία και 

ότι η επιχείρηση δεσμεύεται ότι πριν πραγματοποιήσει συναλλαγές θα 
εκδώσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016. 

263 ΚΡΗΕ4-0075561 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 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε Μισθοδοτική κατάσταση 2018). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

264 ΚΡΗΕ4-0075569 7.220,89 € 5.420,89 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

265 ΚΡΗΕ4-0075575 10.514,40 € 10.514,40 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

266 ΚΡΗΕ4-0075577 13.007,00 € 13.007,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό ΚΡΗΕ4-0074274 . 

267 ΚΡΗΕ4-0075580 14.650,00 € 14.650,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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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268 ΚΡΗΕ4-0075592 10.725,00 € 10.725,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό ΚΡΗΕ4-0074694. 

269 ΚΡΗΕ4-0075597 13.840,00 € 13.840,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

270 ΚΡΗΕ4-0075604 6.930,00 € 6.930,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

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 μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν 

σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς 

τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή 
υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης) και 

λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές." 
εφόσον από την άδεια λειτουργίας που προσκομίστηκε για την 

δραστηριότητα 53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΦΥΣΗΣ, που έχει δηλωθεί και ως ΚΑΔ επένδυσης προέκυψε ότι η 

επιχείρηση λειτουργεί με την άδεια που παρέχεται από την εταιρεία 
ταχυμεταφορών DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) και η αιτούσα λειτουργεί σαν 

υποκατάστημα αυτής. 
Επίσης για τον ΚΑΔ (δεν είναι ΚΑΔ επένδυσης) 47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ προσκομίστηκε ΥΔ ότι η δραστηριότητα αυτή 

ουδέποτε ασκήθηκε από την επιχείρηση ενώ στην υποβληθείσα Κατάσταση 
Ενεργών Δραστηριοτήτων αυτή φαίνεται ενεργή και υπάγεται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης. 

271 ΚΡΗΕ4-0075612 11.840,00 € 11.840,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκαν: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 που αφορά την πλήρωση της ιδιότητας της 

ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την υποβολή της πρόταση, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά 
το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της 

επένδυσης επιχειρήσεις (De Minimis), σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Παράρτημα VII της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

4. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης. 

272 ΚΡΗΕ4-0075708 14.230,40 € 14.230,40 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκε Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως για τους ΚΑΔ  16241000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ,  1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η 

ΖΩΩΝ,  25992905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, 
ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΑ, 46211400 ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ κ.α. 

Αντί αυτής προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

273 ΚΡΗΕ4-0075723 8.000,00 € 8.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

274 ΚΡΗΕ4-0075765 13.412,74 € 13.412,73 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Ο δικαιούχος της επένδυσης δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή 

διευκρινίσεων. 
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275 ΚΡΗΕ4-0075773 6.731,81 € 6.731,81 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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  (αντί 

αυτού αναρτήθηκε πίνακας προσωπικού έντυπα Ε4). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

276 ΚΡΗΕ4-0075795 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό  ΚΡΗΕ4-0075804. 

Επίσης δεν υποβλήθηκε το σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να 
γίνει επιβεβαίωση των τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017.  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

277 ΚΡΗΕ4-0075804 8.730,00 € 8.730,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν ικανοποιείται η τυπική 
προϋπόθεση που υπαγορεύει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 
παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα επιχείρηση έχει υποβάλλει 2 επενδυτικές 
προτάσεις στον ίδιο ΑΦΜ. Η άλλη πρόταση έχει κωδικό ΚΡΗΕ4-0075795. 
Επίσης δεν υποβλήθηκε το σύνολο των φορολογικών εντύπων  ώστε να 
γίνει επιβεβαίωση των τεσσάρων (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 (έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ διαφορετικό ΑΦΜ / η 
επωνυμία είναι η ίδια με τα Ε3)). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

278 ΚΡΗΕ4-0075836 5.189,09 € 5.189,09 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

279 ΚΡΗΕ4-0075844 8.007,00 € 8.007,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

280 ΚΡΗΕ4-0075846 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

281 ΚΡΗΕ4-0075848 14.985,00 € 14.985,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

282 ΚΡΗΕ4-0075861 14.870,00 € 14.870,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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283 ΚΡΗΕ4-0075875 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 

τεσσάρων (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. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

284 ΚΡΗΕ4-0075876 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. 

285 ΚΡΗΕ4-0075881 14.234,00 € 14.234,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

286 ΚΡΗΕ4-0075898 8.580,00 € 8.580,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

287 ΚΡΗΕ4-0075902 12.151,00 € 12.151,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

288 ΚΡΗΕ4-0075905 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίσθηκε Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως για τους ΚΑΔ: 47.99.21.01 ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ, 47.99.16.01 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΣΩ 

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ, 47.99.17.01 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ. 

289 ΚΡΗΕ4-0075921 8.200,00 € 8.200,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Κατά τον έλεγχο De minimis και σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιχορηγήσεων που υπέβαλε ο δικαιούχος, προέκυψε ότι το συνολικό 

ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον 
ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν 

από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 
Συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στη δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" με Κωδικός 
Επιχειρηματικού Σχεδίου "Ν6ΝΤ-0012323" με Ποσό Ενίσχυσης 199.994,80€ 

και ημερομηνία έγκρισης 28/12/2018 (δεν έχει συσταθεί). 

290 ΚΡΗΕ4-0075931 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Από τις διευκρινίσεις που προσκομίστηκαν, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση 
προέβη στην διακοπή του μοναδικού  Κ.Α.Δ. επένδυσης "47.99.24.01 - 

Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α.", μέσω 
αυτόματων πωλητών στις 12/10/2020 με αναδρομική ισχύ από τις 

02/04/2019. 

291 ΚΡΗΕ4-0075934 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

292 ΚΡΗΕ4-0075951 10.739,25 € 10.739,25 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ. 

293 ΚΡΗΕ4-0075988 10.000,00 € 10.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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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294 ΚΡΗΕ4-0075989 11.500,00 € 11.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

295 ΚΡΗΕ4-0075998 14.791,09 € 14.791,09 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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:  έντυπο Ε3 2018.  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

296 ΚΡΗΕ4-0076043 14.640,00 € 14.640,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

297 ΚΡΗΕ4-0076061 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τον ΚΑΔ 56301007 
"Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια". Η δήλωση συμμόρφωσης 

"ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ 
ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" που προσκομίστηκε στις διευκρινίσεις δεν έχει 

σχέση με την άδειας λειτουργίας. 

298 ΚΡΗΕ4-0076076 8.819,00 € 8.819,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν  κατά την υποβολή της αίτησης :  Καταστάσεις 
Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) έντυπα Ε4 και 

Συγκεντρωτικές ετήσιες Καταστάσεις Μισθοδοσίας για τα έτη 2017 και 
2018 (προσκομίστηκαν κατόπιν της επιστολής διευκρινίσεων), Άδειες 
λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης ενδεικτικά 

αναφέρονται: 55.10 - Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,  56.10.11 - 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, 

56.30.10.07 - Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια κ.λ.π. 
Επιπρόσθετα οι ΚΑΔ επένδυσης 46.33.13.03 - Χονδρικό εμπόριο 

ελαιόλαδου, 46.33.13.01 - Εξαγωγή ελαιόλαδου και 46.33.13.05 - Χονδρικό 
εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων σχετίζονται με τον μη 

επιλέξιμο ΚΑΔ 10.41.23.02 - Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων 
ελαιούχων σπόρων. 

299 ΚΡΗΕ4-0076078 5.000,00 € 5.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

300 ΚΡΗΕ4-0076085 8.750,00 € 8.750,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2018 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε έντυπο Ε3 2016). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

301 ΚΡΗΕ4-0076098 12.025,00 € 12.025,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017 (αντί 

αυτού αναρτήθηκε έντυπο Ε3 2016). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

302 ΚΡΗΕ4-0076104 11.500,00 € 11.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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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303 ΚΡΗΕ4-0076134 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

304 ΚΡΗΕ4-0076136 5.200,00 € 5.200,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

305 ΚΡΗΕ4-0076146 13.550,00 € 13.550,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

306 ΚΡΗΕ4-0076148 11.696,00 € 11.696,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

307 ΚΡΗΕ4-0076149 15.000,00 € 15.000,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

308 ΚΡΗΕ4-0076154 5.500,00 € 5.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

309 ΚΡΗΕ4-0076173 13.108,85 € 13.108,85 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

310 ΚΡΗΕ4-0076180 5.500,00 € 5.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

311 ΚΡΗΕ4-0076181 9.980,00 € 9.980,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για όλες τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης όπως για τον ΚΑΔ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και τον ΚΑΔ 
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Αντί αυτής 
προσκομίστηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

312 ΚΡΗΕ4-0076182 12.240,00 € 12.240,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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: έντυπο Ε3 2017  (αντί 

αυτού αναρτήθηκε 2 φορές το έντυπο Ε3 2018). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

313 ΚΡΗΕ4-0076191 8.659,27 € 8.659,27 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

314 ΚΡΗΕ4-0076206 6.288,78 € 6.288,78 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 που αφορά την πλήρωση 

της ιδιότητας της ΜΜΕ. 

315 ΚΡΗΕ4-0076211 7.970,00 € 7.970,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 
Δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 που αφορά την πλήρωση 

της ιδιότητας της ΜΜΕ. 
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316 ΚΡΗΕ4-0076212 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για όλες τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης, πιο συγκεκριμένα  για τους ΚΑΔ  96.02.11.01 - Υπηρεσίες 
κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, 85.59.13.03 - Υπηρεσίες 

εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης, 
96.02.13.03 - Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού, 85.59.19.05 - Υπηρεσίες 

εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.α. Αντί αυτής 
προσκομίστηκε Υ/Δ περί μη απαίτησης. 

Επίσης ο επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή διευκρινίσεων που 
εστάλη. 

317 ΚΡΗΕ4-0076217 12.068,00 € 12.068,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που προσκομίστηκε στις διευκρινίσεις για το 
τουριστικό κατάλυμα με αρ. ΑΔΑ 6ΚΧΝ4653Ο7-ΥΜ3 ήταν παραποιημένο 
και αντιστοιχεί σε άλλη επωνυμία και άλλο ΑΦΜ και όχι στα στοιχεία της 

επιχείρησης MEGARENT CAR RENTAL MON IKE, σύμφωνα με το πραγματικό 
σήμα που βρέθηκε από τον ελεγκτή στην ιστοσελίδα της Διαύγειας 

(https://diavgeia.gov.gr/). 
Επίσης δεν επισυνάφθηκε ευκρινές αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας 

που ζητήθηκε στις διευκρινίσεις. 

318 ΚΡΗΕ4-0076225 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι:  
1. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά 
το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες. 

Επιπρόσθετα δεν υποβλήθηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες εκπαίδευσης και κέντρου 

επαγγελματικής κατάρτισης. Αντί αυτής προσκομίστηκε ΥΔ περί μη 
απαίτησης. 

319 ΚΡΗΕ4-0076227 5.853,00 € 5.853,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 (έχει δηλωθεί λάθος ΑΦΜ στο ΠΣΚΕ πιο συγκεκριμένα έχει δηλωθεί ο 
ΑΦΜ 043229390 ενώ από τα έντυπα Ε3 προκύπτει ο ΑΦΜ 043229330). 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

320 ΚΡΗΕ4-0076231 14.304,00 € 14.304,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

321 ΚΡΗΕ4-0076234 10.400,00 € 10.400,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' 
αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 

μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τα στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης. 

Επίσης δεν υποβλήθηκε Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας 
προσωπικού) Ε4 για το έτος 2017. 

322 ΚΡΗΕ4-0076246 10.560,00 € 10.560,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 
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323 ΚΡΗΕ4-0076254 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 

τεσσάρων (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)). 
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

324 ΚΡΗΕ4-0076273 13.559,00 € 13.559,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκε Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλής. Αντ' 
αυτού προσκομίσθηκε εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 

μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr/taxisnet με τα στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης. 

Επιπρόσθετα δεν προσκομίστηκε άδεια λειτουργίας σε ισχύ για την 
δραστηριότητα 28.22.16.01 - Κατασκευή ανελκυστήρων (μεταποίηση). Αντί 

αυτής αναρτήθηκε ΥΔ περί μη απαίτησης. 

325 ΚΡΗΕ4-0076274 14.252,00 € 14.252,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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. 

326 ΚΡΗΕ4-0076275 5.525,00 € 5.525,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

Η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των φορολογικών εντύπων ώστε να γίνει επιβεβαίωση των 

τεσσάρων (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 αναρτήθηκε είναι μία προσφορά από προμηθευτή).  

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της βαθμολογίας, 
καταχωρήθηκε στο ΠΣΚΕ η βαθμολογία υποβολής για να καταστεί δυνατή η 

υποβολή της ενέργειας. 

327 ΚΡΗΕ4-0076279 13.500,00 € 13.500,00 € 
Α΄ 

Στάδιο 

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. 

328 ΚΡΗΕ4-0076284 15.000,00 € 15.000,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την ΜΗ ένταξη της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με το Άρθρο 5  "ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013, οι δραστηριότητες της προτεινόμενης 
επένδυσης δεν θα πρέπει να αφορούν την εμπορία των προϊόντων 
πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση παράγει και μεταποιεί, αλλά 

πώληση εμπορευμάτων τρίτων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει 
λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή διάκριση 

του κόστους ούτως ώστε οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα να μην 
τυγχάνουν ενίσχυσης. 
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329 ΚΡΗΕ4-0076310 5.860,00 € 5.860,00 € 
Β΄ 

Στάδιο 

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας 

της ΜΜΕ. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για την υποβολή της πρότασης, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά 

το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες  
4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας 

λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε 

περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται 
άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν 

απαιτείται άδεια λειτουργίας. 

      

 Σύνολα: 3.989.999,96 € 3.955.789,62 €   

 

ΑΔΑ: 6Σ1Υ7ΛΚ-ΙΤΥ
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