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Προς:
κ. Νίκη Δανδόλου
Ειδική ΓρΕιδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΘΕΜΑ: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών με Κωδικό ΟΠΣ 003KE
(Α/Α 1383), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
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. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2017/17 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», όπως ισχύει.
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3. Τον Ν.4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Το Π.Δ. 81/8.7.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Το Π.Δ. 84/17.07.2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.08.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», και ειδικότερα το άρθρο 2.
8. Την με αριθμό 80261/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 511/02.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
9. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και

Ανάπτυξης

«Αναδιάρθρωση

“Τροποποίηση
της

της

Ειδικής

με

αριθμό

Υπηρεσίας

67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015
Διαχείρισης

του

υπουργικής

Επιχειρησιακού

απόφασης

Προγράμματος

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και
κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 1248).
10. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
11. Την με Α.Π. 73016/30.06/2017(Ορθή Επανάληψη 01.11.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».
12. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο
Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.
13. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ)

για

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
14. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI
2014GR16M2OP001).
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ.
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
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17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της 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 τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού
του Συμβουλίου.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 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 των δεδομένων.
20. Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της
81986/EYΘY712/31-07-2015 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» (Β΄3521).
21. Την 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].
22. 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.
23. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 άρθρο 22 του Ν.
4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
24. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του ΕΠ, και
ειδικότερα η εξειδίκευση της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
25. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με
θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ».
26. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των
επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».
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27. Την με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
28. Την με Α.Π. 1773/446/Α2/08.04.2016 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
29. Την με Α.Π. 2448/640/A2/13.05.2016 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
30. Την με Α.Π. 2595/687/Α2/19.05.2016 Απόφαση με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τρίτη (3η)
τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
31. Την με Α.Π. 2956/807/A2/06.06.2016 Απόφαση με θέμα : Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό

τους

και

την

ποιοτική

αναβάθμιση

των

παρεχομένων

υπηρεσιών»

του

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η)
τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
32. Την

με

Α.Π.

3970/Α1/924/07-08-2017

Απόφαση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την έγκριση, μέσω της 21ης Γραπτής
Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8v, 6c 1b, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ.
33. Την με Α.Π. 3995/974/Β2/08.08.2017 Απόφαση με θέμα: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014

– 2020 (ΑΔΑ:

63ΝΧ465ΧΙ8-8ΧΟ).
34. Την με Α.Π. 5285/1270/Β2/23.10.2017 Απόφαση με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - έκτη (6η)
τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
(ΑΔΑ: Ω1ΙΒ465ΧΙ8-ΗΔΙ).
35. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
36. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για
τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.
37. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».
38. Την με Α.Π. 4157/424/A3/01.09.2017 (ΦΕΚ -Υ.Ο.Δ.Δ- 432/01.09.2017) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
(ΑΔΑ:ΩΦ9Ι465ΧΙ8-7Τ1), σε τροποποίηση και αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 4994/1452/Α2/22.09.2016 (ΦΕΚ
-Υ.Ο.Δ.Δ- 511/22.09.2016) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ
39. Την με Α.Π. 5680/1721/A2 /10.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΟΝ4653Ο7-Δ5Ε) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό

τους

και

την

ποιοτική

αναβάθμιση

των

παρεχομένων

υπηρεσιών»

του

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
40. Την με Α.Π. 15/2/Α2/04.01.2017 (ΦΕΚ_ΥΟΔΔ_4/11.01.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και
των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6084465ΧΙ8-ΟΨΕ).
41. Την με Α.Π. 4362/477/Α3 /08.09.2017 Απόφαση με Θέμα : «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ:
91ΗΚ465ΧΙ8-Α4Γ).
42. Την με Α.Π.6362/903/Α3/29.11.2017 Απόφαση με θέμα: « Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ««Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», με κωδικό ΟΠΣ 003Κ (Α/Α/ 1383), του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 6Χ3Τ465ΧΙ8-ΙΡΘ).
43. Την με Α.Π. 1108/414/Α3/15.02.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 003Κ(Α/Α 1383), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020(ΑΔΑ:ΨΟΨ9465ΧΙ8-Ξ9Β).
44. Την με Α.Π. 1789/590/Α3/22.03.2018 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 003Κ(Α/Α 1383), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020(ΑΔΑ:ΩΓΛ3465ΧΙ8-7Υ0).
45. Την με Α.Π. 4773/1548/Α3/31.07.2018 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 003Κ(Α/Α 1383), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020(ΑΔΑ: ΨΔΥΤ465ΧΙ8-2Σ9).
46. Την με Α.Π. 5010/1662/Α3/Α3/07.08.2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
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ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Οριστικός Κατάλογος με την Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων, τα
Επιχορηγούμενα/Ενταγμένα και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»
47. Την

υπ΄αριθμ.

1437/374/Α3/06.03.2019

Απόφαση

Έγκρισης

των

Πρακτικών

Νο2/19.10.2018,

Νο3/01-02.11-2018, Νο4/08-09.11.2018, Νο5/15-16.11.2018 και Νο6/03-04-05.12.2018 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
48. Την υπ΄αριθμ. 1630/439/Α3/15.03.2019 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού Νο7/18.02.2019 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
49. Την με Α.Π. 4148/1348/Α3/ 27.06.2019 Απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο 42/23-05-2019 και Νο
43/31-05-2019, Νο 44/19-06-2019 και Νο 45/20-06-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
50. Την με Α.Π. 4957/1599/Α3/07.08.2019 Απόφαση έγκρισης του πρακτικού Νο 46/12-07-2019 της Επιτροπής
Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
51. Την με αρ. πρωτ. 5935/1841/Α3/11-10-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με
θέμα: Σχέδιο Απόφασης Απόρριψης Πράξεων των δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την απόρριψη ως μη επιλέξιμων/απορριφθέντων σαράντα τριών (43) Πράξεων, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας
Δαπάνης 2.110.823,47€, με το σχετικό/ους λόγο/ους απόρριψης και το δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατά της
παρούσας απόφασης, για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», με Κωδικό ΟΠΣ 003KE (Α/Α 1383), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η απόρριψη αφορά σε Ε.Σ που είχαν απορριφθεί με την σχετική Απόφαση (Α/Α 46 του προοιμίου), υπέβαλαν ένσταση
η οποία έγινε δεκτή ή μερικώς δεκτή από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης (Α/Α 47 και Α/Α 48 του
προοιμίου) και μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέτασή τους (σχετικές Αποφάσεις έγκρισης των
πρακτικών Α/Α 49 και Α/Α 50 του προοιμίου).
Στο Κεφάλαιο I 1.10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης περιγράφεται η διαδικασία
υποβολής ένστασης για όσες επιχειρήσεις, βάσει της παρούσας, παρέχεται το δικαίωμα αυτό διασφαλίζοντας την ίση
μεταχείριση των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει
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απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ ,ΤΣ και ΕΚΤ

Νίκη Δανδόλου

Συνημμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κοινοποίηση:








Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
ΕΦΕΠΑΕ
ΕΥΚΕ
ΜΟΔ

Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ ,ΤΣ και ΕΚΤ
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 Μονάδες Α1, Α3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

1

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02316

Περιφέρεια

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Λοιπές

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη υποβολής
του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου,
αυτός έπρεπε να προσκομιστεί μέχρι 06/10/2017.

88,9

NAI

2

3

4

Ν3ΤΡ-02722

Ν3ΤΡ-02613

Ν3ΤΡ-03116

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Καταλύμματα ΌΧΙ

Καταλύμματα ΌΧΙ

Λοιπές

ΌΧΙ

79,19

49,57

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη υποβολής
του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου,
αυτός έπρεπε να προσκομιστεί μέχρι 06/10/2017.

57,59

45,5

42,45
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

5

6

7

8

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02844

Ν3ΤΡ-01715

Ν3ΤΡ-02320

Ν3ΤΡ-02472

Περιφέρεια

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Λοιπές

Καταλύμματα

Καταλύμματα

Κατάλυμα

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη υποβολής
του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου,
αυτός έπρεπε να προσκομιστεί μέχρι 06/10/2017.

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

47,15

74,28

57,2

68,53

65,9

56,7

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος και ο φάκελος δεν
είναι πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με
την οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

49,95

NAI
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

9

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02669

Περιφέρεια

ΚΡΗΤΗΣ

Είδος
Επιχείρησης

Νέα

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Κατάλυμα

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

83,65

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

72,84
NAI

10

Ν3ΤΡ-03356

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Υφιστάμενη

Καταλύμματα ΌΧΙ

72,55

OXI

11

Ν3ΤΡ-01391

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Υφιστάμενη

Καταλύμματα ΌΧΙ

72,95

OXI

12

Ν3ΤΡ-00437

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Νέα

Κατάλυμα

ΌΧΙ

40,4

47,6

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο. Λαμβάνοντας υπόψη
την έγκριση των πρακτικών υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019
της Επιτροπής Ενστάσεων η πρόταση δεν καλύπτει τις τυπικές
προϋποθέσεις της δράσης.
Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο. Λαμβάνοντας υπόψη
την έγκριση των πρακτικών υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019
της Επιτροπής Ενστάσεων η πρόταση δεν καλύπτει τις τυπικές
προϋποθέσεις της δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

13

14

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-01265

Ν3ΤΡ-02285

Περιφέρεια

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Κατάλυμα

Κατάλυμα

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

79,7

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

52,7

NAI

ΌΧΙ

29,69

NAI

15

Ν3ΤΡ-02361

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υφιστάμενη

Κατάλυμα

ΌΧΙ

87,82

NAI

16

Ν3ΤΡ-03272

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υφιστάμενη

Κατάλυμα

ΌΧΙ

65

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη
υποβολής του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου,αυτός έπρεπε να προσκομιστεί μέχρι 06/10/2017

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

17

18

19

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02471

Ν3ΤΡ-02068

Ν3ΤΡ-01213

Περιφέρεια

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Είδος
Επιχείρησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

38,08

64,76

ΌΧΙ

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

42,18

NAI

NAI

NAI

69,71

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.
Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη υποβολής
του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός έπρεπε να προσκομιστεί
μέχρι 06/10/2017.
Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο λόγω μη υποβολής
του φυσικού φακέλου.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός έπρεπε να προσκομιστεί
μέχρι 06/10/2017

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

20

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02986

Περιφέρεια

ΑΜΘ

Είδος
Επιχείρησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

ΚΑΤΑΛΥΜΜ
ΌΧΙ
Α

21

Ν3ΤΡ-00789

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υφιστάμενη

Καταλύμματα ΌΧΙ

22

Ν3ΤΡ-00916

ΑΤΤΙΚΗ

Υφιστάμενη

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

53,85

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

32,25

NAI

65,55

46,65

NAI

69,55

79,55

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς ο
προϋπολογισμός του έργου
διαμορφώθηκε κάτω από 15.000€

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο
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α/α

23

24

25

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-01054

Ν3ΤΡ-01061

Ν3ΤΡ-01263

Περιφέρεια

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Καταλύμματα ΌΧΙ

Λοιπές
επιχειρήσεις

Λοιπές
επιχειρήσεις

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

65,4

ΌΧΙ

52,6

ΌΧΙ

75,75

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

45,6

39,18

73,2

NAI

NAI

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.
Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς, λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών υπ΄αριθμ.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και τον
ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π.
4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο
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α/α

26

27

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-01505

Ν3ΤΡ-01956

Περιφέρεια

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Λοιπές
επιχειρήσεις

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

71,8

77,95

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

66,65

70,95

NAI

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς, λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών υπ΄αριθμ.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και
τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π.
4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο
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α/α

28

29

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-01960

Ν3ΤΡ-01979

Περιφέρεια

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Καταλύμματα ΌΧΙ

Λοιπές
επιχειρήσεις

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

56,09

ΌΧΙ

72,15

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

38,09

72,54

NAI

NAI

Η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη καθώς δεν καλύπτει τις τυπικές
προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι πλήρης ακόμη
και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την οποία ζητήθηκαν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

Η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη καθώς δεν καλύπτει τις τυπικές
προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι πλήρης ακόμη
και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την οποία ζητήθηκαν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

30

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02397

Περιφέρεια

ΑΤΤΙΚΗ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Λοιπές
επιχειρήσεις

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

ΌΧΙ

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

71,4

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

55,95

31

Ν3ΤΡ-02497

ΑΤΤΙΚΗ

Υφιστάμενη

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

66

64,50

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς, λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών υπ΄αριθμ.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και
τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π.
4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

32

33

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02520

Ν3ΤΡ-02644

Περιφέρεια

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Λοιπές
επιχειρήσεις

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

55,8

78,03

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

53,2

62,9

NAI

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος και ο φάκελος δεν
είναι πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με
την οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τον ήδη υποβληθέν φυσικό
φάκελο (σύμφωνα με την Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017
Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού
φακέλου) σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η
βαθμολογία που συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση
πρόκρισης.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος και ο φάκελος δεν
είναι πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με
την οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

Κωδικός
Πρότασης

Περιφέρεια

Είδος
Επιχείρησης

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

34

Ν3ΤΡ-02751

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υφιστάμενη

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

31,55

55,7

NAI

35

Ν3ΤΡ-02979

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υφιστάμενη

Λοιπές
επιχειρήσεις

ΌΧΙ

68,97

65,5

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι κάτω από τη βάση πρόκρισης

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

36

37

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-03048

Ν3ΤΡ-03194

Περιφέρεια

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Καταλύμματα ΌΧΙ

Καταλύμματα ΌΧΙ

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

63,85

53,9

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

49,24

29,6

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος και ο φάκελος δεν
είναι πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με
την οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τον ήδη υποβληθέν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με την
Α.Π. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση παράτασης
προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου) σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει το
Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη επιλέξιμο καθώς δεν καλύπτει
τις τυπικές προϋποθέσεις της δράσης και ο φάκελος δεν είναι
πλήρης ακόμη και μετά την επιστολή ελλείψεων του ΕΦ με την
οποία ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των πρακτικών
υπ΄αριθμ. 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων
καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, σε σχέση με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι
μικρότερη του 50.

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ

α/α

38

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-03064

Περιφέρεια

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Ν3ΤΡ-02483

ΑΤΤΙΚΗ

Υφιστάμενη

Κατάλυμα

Ν3ΤΡ-03293

ΚΡΗΤΗΣ

Υφιστάμενη

22,35

45,45

OXI
Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο καθώς λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών με Α.Π.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων και την με
Α.Π. 5010/1662/Α3/07.08.2018 Απόφαση με την Βαθμολογική
Κατάταξη όλων των Επενδυτικών
Σχεδίων, τα Επιχορηγούμενα/Ενταγμένα και τα μη
Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης
παραμένει ο ένας από τους αρχικούς λόγους απόρριψης της
πρότασης καθώς εντοπίστηκαν στοιχεία αναφοράς του
δικαιούχου.

Καταλύμματα

ΌΧΙ

40

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο καθώς λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών με Α.Π
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων σε σχέση με
τα βαθμολογούμενα κριτήρια, η βαθμολογία που συγκεντρώνει
το Ε/Σ παραμένει μικρότερη του 50.
Επιπλέον δεν έχει υποβληθεί ο φυσικός φακέλος.
Σύμφωνα με την ΑΠ. 4478/1061/Β2/15.09.2017 Υπουργική
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου,
αυτός έπρεπε να προσκομιστεί μέχρι 06/10/2017.
ΌΧΙ

39

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

36,43

62,68

OXI
Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο καθώς λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών με Α.Π.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων, παραμένει ο
ένας από τους αρχικούς λόγους απόρριψης της πρότασης καθώς
εντοπίστηκαν στοιχεία αναφοράς του δικαιούχου.

Κατάλυμα

ΌΧΙ

48,24

68,54

OXI

ΑΔΑ: 6Θ86465ΧΙ8-Μ2Ο
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α/α

41

Κωδικός
Πρότασης

Ν3ΤΡ-02689

Περιφέρεια

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Είδος
Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Τύπος
Προς
(Καταλύμματα
Ένταξη
ή Λοιπές)

Ν3ΤΡ-01060

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υφιστάμενη

43

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υφιστάμενη

49,8

OXI

Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο καθώς λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών με Α.Π
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεωνκαι την με Α.Π.
5010/1662/Α3/07.08.2018 Απόφαση με την Βαθμολογική
Κατάταξη όλων των Επενδυτικών
Σχεδίων, τα Επιχορηγούμενα/Ενταγμένα και τα μη
Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης,
παραμένει ο ένας από τους αρχικούς λόγους απόρριψης της
πρότασης καθώς συγκέντρωσε βαθμολογία μικρότερη του 50

Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο καθώς λαμβάνοντας
υπόψη την έγκριση των πρακτικών με Α.Π.
1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής Ενστάσεων, παραμένει ο
ένας από τους αρχικούς λόγους απόρριψης της πρότασης καθώς
εντοπίστηκαν στοιχεία αναφοράς του δικαιούχου.
Επιπλέον, μετά και την αναβαθμολόγηση η βαθμολογία που
συγκεντρώνει το Ε/Σ είναι μικρότερη του 50.

Καταλύμματα

ΌΧΙ

Ν3ΤΡ-00174

Διαμόρφωση
βαθμολογίας
μετά από
Δικαίωμα
Λόγοι Απόρριψης
ενσταση και
Ένστασης
επαναξιολόγησ
η

Κατάλυμα

ΌΧΙ

42

Βαθμολογία
από οριστικό
κατάλογο
( Α.Π.:
5010/1662/Α3/0
7-082018)

41,78

45,68

OXI

Καταλύμματα

ΌΧΙ

44,55

NAI

Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο σε σχέση με τα κριτήρια
που
βαθμολογήθηκαν, καθώς λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των
πρακτικών με Α.Π 1437/374/Α3/06.03.2019 της Επιτροπής
Ενστάσεων παραμένει ο ένας από τους αρχικούς λόγους
απόρριψης της πρότασης καθώ συγκέντρωσε βαθμολογία
μικρότερη του 50

