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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 229.6/2021
Σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση,
μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου» για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του
Πράσινου
Ταμείου
όπως
έχει
τροποποιηθεί
με
την
υπ΄
αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
9263/15-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση για το θέμα:
Εντάξεις δικαιούχων της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού
Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης,
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
2.
Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
3.
Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
4.
Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος
5.
Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας του
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του
Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή και Τσεβάς Στυλιανός.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 9345/16-12-2021 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών,
τα ακόλουθα:
1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010,ως ισχύει, που καθορίζει ως σκοπό του Πράσινου Ταμείου,
την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική,
οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική στήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων
και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας
και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης,
διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.
2. i) Την υπ’ αριθ. 14694/13-3-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές
Αποφάσεις οικ. 49429/8-11-2011 (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και 4643/26-1-2012 (ΦΕΚ
31/ΥΟΔΔ/27-1-2012) ii) Την υπ’ αριθ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ», όπως
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τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ
457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με αριθμό οικ. 26460/16-6-2015 (ΦΕΚ 446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015),
34810/10-8-2015 (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), 49447/24-11-2015 (ΦΕΚ 867/Υ.Ο.Δ.Δ./2711-2015), με αριθμό 43353/21-12-2015 (ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015), 37538/21-9-2016
(ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) και 6726/22-2-2017 (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-2-2017) με τίτλο
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει. iii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή ΥΠΕΝ «Συγκρότηση του Δ.Σ.
του Π.Τ». Την υπ’ αριθ. 49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του
Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017
απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. “Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”». iv) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ
879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-072017 απόφασης “Συγκρότηση του Δ.Σ του Π.Τ (ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις
Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019), v) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639
Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Π.Τ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020), vi) την υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ.
Υ.Ο.Δ.Δ 579) με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5-8-2021 (Υ.Ο.ΔΔ 662), όμοια
απόφαση.
3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27.01.2015) σύμφωνα με το οποίο
συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
οποίο υπήχθησαν οι Υπηρεσίες του Πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό Φορείς &το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ
70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάστηκε σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 204).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2016" (Α' 226).
6. Τις διατάξεις του ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3871/2010, περί
δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης .
7. Τις διατάξεις του άρθρ. 9, παρ. β του ν. 4024/2011, η οποία συμπληρώνει το άρθρ. 3
του ν. 3889/2010 και στην οποία αναγράφεται ότι: «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του
Πράσινου Ταμείου κατ΄ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8 για τις λειτουργικές του
ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους».
8. Τις διατάξεις του ν.4178/8.8.2016 «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης,
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 αρ. 28 παρ.33β, σύμφωνα με τον οποίο τα
αναπορρόφητα κονδύλια εξόδων μεταφέρονται στη χρήση του επόμενου έτους, αφού δεν
θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρήσης .
10. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ)
Απόφαση του Υπουργού Π.ΕN. με την οποία εγκρίθηκε αρχικά ο Τακτικός Προϋπολογισμός
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021 και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ.
2
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ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021
(ΑΔΑ:6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2)
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80101/1677/30-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΖ24653Π8-ΗΦ4) αποφάσεις,

και

11. Την υπ΄αριθμ. 6418/21-9-2021 (ΑΔΑ 67HΨ46ψ844-ΗΕ5) Απόφαση με θέμα: Έγκριση
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του
Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και
Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”
από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού
31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του έτους
2020 το 2021».
12. Την υπ΄αριθμ. 7538/26-10-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΗΟ46Ψ844-ΗΒΔ) με θέμα:
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση ««Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου
Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”
13. Το πρακτικό Νο 2/15-12-2021 της επιτροπής αξιολόγησης υπ.αριθμ πρωτ. εισερχ. ΠΤ
9345/16-12-2021.
κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
Την ένταξη 9 επιχειρηματικών σχεδίων και την απόρριψη 6 σύμφωνα με την εισήγηση της
Επιτροπής και την αιτιολογία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα του
Πρακτικού, που αποτελεί αναπόσπαστο της εισήγησης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Ο πίνακας αξιολόγησης των προτάσεων
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A/A

Κωδικός
Πρότασης

Ιδιότητα
(Εργολάβος/Υπεργολάβος
του Ομίλου ΔΕΗ)

ΠΤ2126

Περιφέρεια
Υλοποίησης

Προτεινόμενος
επιλέξιμος
(επιχορηγούμενος)
Π/Υ

Προτεινόμενη
Δημόσια
Δαπάνη (€)

Επιλέξιμη αίτηση
χρηματοδότησης

Δυτικής
Εργολάβος

0459779

Προτεινόμενος
Συνολικός Π/Υ

160000

160000

Μακεδονίας

4

128000

ΟΧΙ

Τελική κρίση

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν υποβλήθηκε
το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το
Παράρτημα 4 της Αναλυτικής
Πρόσκλησης όπως ισχύει. Ως εκ
τούτου δεν εξετάστηκε για την
τήρηση των προϋποθέσεων
συμμετοχής και δεν ελέγχθηκαν τα
κριτήρια αξιολόγησης
(βαθμολογούμενα κριτήρια).
Πιο αναλυτικά, κατόπιν της
επιστολής διευκρινίσεων,
υποβλήθηκε το Υπ. Αρίθμ. 3490/2212-2017 ερωτηματολόγιο προς την
αδειοδοτούσα αρχή για τον
προσδιορισμό των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την
απαλλαγή/έκδοση αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας
μεταποιητικών μονάδων. Επιπλέον
υποβλήθηκε η Υπ. Αρίθμ. 3490/2912-2017 απάντηση της αρμόδιας
υπηρεσίας αναφορικά με τον
προσδιορισμό των δικαιολογητικών,
στην οποία αναγράφεται το
παρακάτω εδάφιο:
"πριν την έναρξη λειτουργίας της
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ΠΤ210462352

Εργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

5

160000

NAI

δραστηριότητάς σας, καθώς και σε
κάθε επέκταση ή εκσυγχρονισμό της,
οφείλετε να γνωστοποιήσετε στην
υπηρεσία μας την έναρξη
λειτουργίας. (επισυνάπτεται έντυπο
γνωστοποίησης)"
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω
η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν υποβλήθηκε
άδεια λειτουργίας για τη
δραστηριότητα 25.11.9 - Εργασίες
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών
σκελετών και μερών μεταλλικών
σκελετών
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα
πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κάτωθι
ΚΑΔ πριν τη πρώτη εκταμίευση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
πρόσκληση και συγκεκριμένα στο
κεφάλαιο 5. Δικαιούχοι και
προϋποθέσεις
47.30.81.03 - Λιανικό εμπόριο
λιπαντικών ελαίων πετρελαίου,
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ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών,
βαρέων παρασκευα-σμάτων π.δ.κ.α.
46.71.13.10 - Χονδρικό εμπόριο
ορυκτελαίων και λιπαντικών
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ΠΤ210463081

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

6

160000

NAI

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί οι
κάτωθι ΚΑΔ πριν την πρώτη
εκταμίευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη πρόσκληση και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5.
Δικαιούχοι–Όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής.
- 10.31.1 - Παραγωγή
επεξεργασμένων και συντηρημένων
πατατών
- 10.31.11 - Παραγωγή
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ΠΤ210462528

Εργολάβος

Κεντρικής
Μακεδονίας

200000

200000

7

160000

ΟΧΙ

επεξεργασμένων και συντηρημένων
πατατών, που διαθέτονται
κατεψυγμένες
- 10.31.12 - Παραγωγή
αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή
μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι
περαιτέρω επεξεργασμένων
- 10.39.14 - Παραγωγή
επεξεργασμένων και συντηρημένων
λαχανικών και φρούτων, που
διαθέτονται κομμένα και
συσκευασμένα
Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με το
κεφάλαιο 5. Δικαιούχοι – Όροι &
Προϋποθέσεις συμμετοχής της
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει.
Ως εκ τούτου δεν ελέγχθηκαν τα
κριτήρια αξιολόγησης
(βαθμολογούμενα κριτήρια).
Πιο αναλυτικά, κατά τον αρχικό
έλεγχο των δικαιολογητικών και
συγκεκριμένα από την εκτύπωση
ενεργών δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων εσωτερικού, με
ημερομηνία εκτύπωσης 8/10/2021,
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν
διαθέτει έδρα ή υποκατάστημα εντός
των επιλέξιμων περιφερειακών
ενοτήτων. Διαθέτει μόνο "Αποθήκη"
και "Εργοτάξιο" Με την Υπ. Αρίθμ.
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ΠΤ210460583

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

106880

106880

8

85504

NAI

ΠΤ21/19/18-11-2021 ζητήθηκαν
διευκρινίσεις αναφορικά με την
ύπαρξη υποκαταστήματος εντός των
επιλέξιμων ΠΕ.
Σε συνέχεια των διευκρινίσεων,
υποβλήθηκε νέα εκτύπωση ενεργών
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων
εσωτερικού, με ημερομηνία
εκτύπωσης 24/11/2021, από την
οποία προκύπτει ότι έχει γίνει
μετατροπή της Υπ. Αρίθμ. 12
εγκατάστασης εσωτερικού από
"Αποθήκη" σε "Υποκατάστημα".
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω,
προκύπτει ότι η αίτηση
χρηματοδότησης δεν ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με το
κεφάλαιο 5. Δικαιούχοι – Όροι &
Προϋποθέσεις συμμετοχής της
Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει,
καθώς την 1/1/2019 δεν διέθετε
έδρα ή υποκατάστημα εντός του
Δήμου Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
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ΠΤ210460754

Εργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

86000

86000

68800

NAI
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ΠΤ210458539

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

160000

NAI

9

της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί οι
κάτωθι ΚΑΔ πριν την πρώτη
εκταμίευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη πρόσκληση και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5.
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής.
- 56.10.19.05- Υπηρεσίες πώλησης
πίτσας σε πακέτο
-56.10.13.01- Υπηρεσίες παροχής
γευμάτων από εστιατόριο ταχείας
εξυπηρετήσεως ( φαστ- φουντ), με
παροχή καθίσματος, αλλά όχι
σερβιρίσματος.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
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ΠΤ210460735

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

55000

55000

44000

ΟΧΙ

37

ΠΤ210463523

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

120000

120000

96000

ΟΧΙ

10

Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν ικανοποιεί
την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 44,51
μονάδες)
Πιο αναλυτικά κατά τον υπολογισμό
της βαθμολογίας, στο κριτήριο 1.
Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης
από τον "λιγνίτη" διαπιστώθηκε ότι
το ποσοστό εξάρτησης του
εργολάβου (ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η
ΚΟΖΑΝΗ ΙΜΕ) από τον όμιλο ΔΕΗ ΑΕ
είναι 49% άρα η βαθμολογία που
λαμβάνει το εν λόγω κριτήριο είναι
24,5.
Το βαθμολογούμενο κριτήριο 2.
Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον
"λιγνίτη", δεν βαθμολογείται, καθώς
η επιχείρηση δεν απασχόλησε
προσωπικό το έτος 2019.
Τέλος το κριτήριο 3. Μελλοντική
μείωση εξάρτησης επιχείρησης από
τον "λιγνίτη" βαθμολογείται με 20
μονάδες.
Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν υποβλήθηκε
το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το
Παράρτημα 4 της Αναλυτικής
Πρόσκλησης όπως ισχύει. Ως εκ
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ΠΤ210460223

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

100000

100000

11

80000

ΟΧΙ

τούτου δεν εξετάστηκε για την
τήρηση των προϋποθέσεων
συμμετοχής και δεν ελέγχθηκαν τα
κριτήρια αξιολόγησης
(βαθμολογούμενα κριτήρια).
Συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκε το
κάτωθι δικαιολογητικό:
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.
Η αίτηση χρηματοδότησης δεν
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πρόσκληση της Δράσης (50), καθώς
σε συνέχεια της εξέτασης των
δικαιολογητικών, αυτή
διαμορφώθηκε στις 32,04 μονάδες.
Πιο αναλυτικά, από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν προκύπτει η
ιδιότητα του υπεργολάβου.
Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών
προερχόμενος από τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΕ
είναι μικρότερος του 50% του
συνολικού κύκλου εργασιών για την
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ΠΤ210458541

Εργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

160000

NAI
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ΠΤ210458312

Εργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

160000

NAI
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ΠΤ210460094

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200000

200000

160000

NAI

12

τριετία 2017, 2018 και 2019.
Επιπλέον πραγματοποιήθηκε
διόρθωση στο κριτήριο 4. Κριτήριο
μελλοντικής μείωσης εξάρτησης
επιχείρησης από τον "λιγνίτη" από
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", καθώς ως ΚΑΔ
επενδυτικού σχεδίου έχει δηλωθεί η
δραστηριότητα 49.41.19.01 - Οδικές
μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με
φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό
ιδιοκτήτη, η οποία είναι σχετιζόμενη
με λιγνιτική παραγωγή.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
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ΠΤ210463641

Υπεργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

102.000

102.000

81.600

OXI

44

ΠΤ210464541

Εργολάβος

Δυτικής
Μακεδονίας

200.000

200.000

160000

ΝΑΙ

13

συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα
πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο
κάτωθι ΚΑΔ πριν την πρώτη
εκταμίευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη πρόσκληση και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5.
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής.
- 77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και
εκμίσθωσης
Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται
μη επιλέξιμη, καθώς δεν ικανοποιεί
την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 47,02
μονάδες)
- Πιο συγκεκριμένα, από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν
προκύπτει η ιδιότητα του
υπεργολάβου. Συγκεκριμένα ο
κύκλος εργασιών προερχόμενος από
τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΕ είναι μικρότερος
του 50% του συνολικού κύκλου
εργασιών για την τριετία 2017, 2018
και 2019.
Η αίτηση χρηματοδότησης είναι
πλήρης δικαιολογητικών, ικανοποιεί
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πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και ικανοποιεί την
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης (50). Συνεπώς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης εισηγείται την ένταξη
της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί οι
κάτωθι ΚΑΔ πριν την πρώτη
εκταμίευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη πρόσκληση και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5.
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής
- 25.93.14 - Κατασκευή καρφιών,
προκών, πινεζών, συνδετήρων και
παρόμοιων ειδών
- 46.74.11.05 - Χονδρικό εμπόριο
καρφιών, προκών, πινεζών,
συνδετήρων και παρόμοιων ειδών
- 33.12.1 - Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης μηχανημάτων γενικής
χρήσης
- 33.12.29 - Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης άλλων μηχανημάτων
ειδικής χρήσης
- 42.22.23 - Κατασκευαστικές
εργασίες για μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
- 43.21.10.03 - Υπηρεσίες επισκευής
ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών
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- 43.21.10.04 - Υπηρεσίες επισκευής
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- 25.11.23.01 - Κατασκευή δομικών
μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
- 43.29.12 - Εργασίες τοποθέτησης
περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
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