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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 17/10-3-2016 και 18/11-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα, το άρθρο 13. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε με τα  Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), 

του  άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και 

της υπ' αριθ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, 

Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 

116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας». 

4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού.(ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015). 

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).   

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/22-10-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη». 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/592/18-8-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/22-4-2015) Απόφαση του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 

Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 

ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 

PO001). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), 

όπως ισχύει. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/6-8-2008 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά 

κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο 14. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 

540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ 24-9-2008). 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 

(ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 

502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 

(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ 

02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

21. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέματος 

προτεραιότητας 09 – «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

22. Την υπ. αριθ. πρωτ. 4226/1019Δ/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 

Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» 
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στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

23. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής 

προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς 

βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και 

της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996). 

24. Το Π.Δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού 

τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους 

τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 

92/Α/1997). 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5226/1295/Α2/24-07-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την Έγκριση του Οδηγού 

με θέμα «Οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)». 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4889/1206Α1/0020/11-07-2013 (ΦΕΚ 1834/Β/29-07-2013) Υπουργική 

Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής 

Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9670/1764/30-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα 

«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΦ-ΔΙΔ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

οικ.63206/499/11-6-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩ0Σ465ΦΘΗ-Α5Λ) και  ισχύει. 

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.11664/2172/10-10-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς 

ένταξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

29. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.9658/2338/11-8-2014 (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/29-8-2014) απόφαση περί σύστασης 

και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.14312/2711/11-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΚΝΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 1/11-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

32. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.2910/502/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-8ΧΘ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/18-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2909/503/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-7ΥΗ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-

2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.4503/784/11-4-2014  (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-2Φ8) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο. 5/15-1-2014, Νο 6/16-1-2014, Νο 

7/17-1-2014, Νο 8/28-1-2014, Νο 9/29-1-2014, Νο 10/30-1-2014, Νο 11/31-1-2014, Νο 12/10-2-

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
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2014 και Νο 13/28-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και 

απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

35. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36316/378/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 1/6-10-

2014, Νο 2/7-10-2014 και Νο 3/8-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

7ΑΣΜ465ΦΘΗ-22Ι). 

36. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36324/279/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικ ών No 4/9-10-

2014, Νο 5/10-10-2014 και  Νο 6/15-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

6ΩΑΖ465ΦΘΗ-ΘΑΣ). 

37. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36331/280/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 7/4-11-2014 

και Νο 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΨΙΖ9465ΦΘΗ-

ΠΣ8). 

38. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:81136/641/30-7-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 11/22-5-

2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 70ΕΖ465ΦΘΗ-

9ΗΤ). 

39. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ: 129233/99814-12-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών Νο 14/21-

10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 7ΥΛΥ4653Ο7-

7Ε3). 

40. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Εφαρμογών 

της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

41. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2015 έγγραφο της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Σ. 

42. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

43. Το Πρακτικό 17/10-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

44. Το Πρακτικό 18/11-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

45. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 250/22-4-2016 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος 

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο 

υποβλήθηκαν στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ τα Πρακτικά Νο 17/10-3-2016 και Νο 18/11-3-2016.  

46. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 

30.000.000 εκ Ευρώ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή των Πρακτικών Νο 17/10-3-2016 και Νο 18/11-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013», αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα του Ενδιάμεσου Φορέα 
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), ως 

ακολούθως: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/10-3-2016  

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

(Περιφέρεια Κρήτης) 

 

1.1 ΕΞ2-01201 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΕE:   

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Διαγραφή εγκεκριμένων δαπανών συνολικής αξίας 17.563,00€ :  

 «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» αξίας 1.050,00€ (1.000τμχ*1,05€) 

 «ΕΓΧΡΩΜΟ LASER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας  3.713,00€   

 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» αξίας 2.800,00€  

 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 10.000,00€ η οποία είχε δηλωθεί ως κοινή ενέργειας συνεργασίας 

και διαγράφεται από όλα τα μέλη.  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» εγκεκριμένη με μηδενική αξία ,  η οποία είχε δηλωθεί ως 

κοινή ενέργειας συνεργασίας και διαγράφεται από όλα τα μέλη. 

 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένων δαπανών :  

 Μείωση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 8.370,00€ σε 6.573,82€  η 

οποία περιλαμβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, μεταφορά εκθεμάτων, 

λειτουργικές δαπάνες και καθαρισμό περιπτέρου στη Δ. Έκθεση  PLMA Άμστερνταμ  20-21 

Μάιου 2014, λόγω μείωσης τετραγωνικών μέτρων από 12 σε 9. Τακτοποίηση τιμής σε 6.570,00€ 

σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια του Οδηγού του Προγράμματος( 280,00€/τμ) 

 Μείωση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 15.462,00€ σε 13.240,04€ 

λόγω διαφοροποιήσεων στο οικονομικό αντικείμενο των επιμέρους δαπανών,  διαμόρφωση στην 

τελική πραγματική τιμή των λειτουργικών και   κατάργηση δαπάνης διερμηνέα και αεροπορικά / 

διαμονή για τη Δ. Έκθεση Anuga Κολωνία 05-09 Οκτωβρίου 2013. Συγκεκριμένα  ενοίκιο 

χώρου από 4.462,00€ σε 6.030,04 € (23τμ) ,  κατασκευή περιπτέρου από 5.060,00€ σε 4.000,00€ 

, ενοικίαση εξοπλισμού από 920,00€ σε 410,00€ , παροχή ηλεκτρικού από 460,00€ σε 1.000,00€ , 

μεταφορά εκθεμάτων από 550,00€ σε 990,00€  και καταχώρηση στον κατάλογο 810,00€.  

 Αύξηση της δαπάνης «ΤΡΙΤΡΟΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 23.000,00€ σε «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» 

αξίας 24.800,00€  με αλλαγή τύπου από  JUNGHEINRICH EFG115 σε CROWN SCF6060-2 

νεότερης τεχνολογίας και καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών.  

 Η δαπάνη  «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» (ΚΕ) αξίας 14.975,00€  η οποία αφορά τη 

Δ. Έκθεση SIAL Παρίσι 19-23 Οκτωβρίου 2014  , πραγματοποιήθηκε στο ίδιο κόστος με 

διαφοροποιήσεις στο οικονομικό αντικείμενο των επιμέρους δαπανών λόγω μείωσης των 

τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου από 25τμ σε 22τμ και διαμόρφωση στην τελική 

πραγματική τιμή των λειτουργικών.  Συγκεκριμένα ενοίκιο χώρου από 7.000,00€ (25τμ*280,00€) 

σε 6.160,00€ (22τμ*280,00€)  , κατασκευή περιπτέρου από 5.500,00€ σε 5.300,00€ , ενοικίαση 

εξοπλισμού από 1.000,00€ σε 850,00€, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 500,00€ σε 1.125,00€  

, μεταφορά εκθεμάτων  από 550,00€ σε 990,00€ και καταχώρηση στο κατάλογο της έκθεσης από 

425,00€ σε 550,00€  .  

 

3. Προσθήκη νέου  φυσικού αντικειμένου συνολικής αξίας 26.720,21€: 

 «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» αξίας 175,14€ για ένα άτομο από 18/10/2014-23/10/2014 (Έκθεση 

19-23/10/2014). 
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 «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» αξίας 132,28€ για ένα άτομο από 18/10/2014-23/10/2014 (Έκθεση 

19-23/10/2014). 

 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL» αξίας 356,20€ ,η οποία αφορά εισιτήρια στις 

18/10/2014 για  Δ. Έκθεση SIAL Παρίσι 19-23 Οκτωβρίου 2014. 

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ»  αξίας 1.000,00€ , η οποία αφορά ετήσιο κόστος 

καταχώρησης   στον κατάλογο της Δ. Έκθεση  PLMA Άμστερνταμ  20-21 Μάιου 2014 για την 

περίοδο 1/4/2014 - 31/3/2015. Αποκοπή την εν λόγω δαπάνης διότι δεν εμπεριέχεται στις 

επιλέξιμες δαπάνες του Οδηγού του Προγράμματος.  

 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA» αξίας 470,01€ , η οποία αφορά ενοικίαση 

αυτοκινήτου 19-22/05/2014 στην Δ΄ Έκθεση  PLMA Άμστερνταμ  20-21 Μάιου 2014. Αποκοπή  

την εν λόγω δαπάνης διότι δεν εμπεριέχεται στις επιλέξιμες δαπάνες του Οδηγού του 

Προγράμματος.  

 «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 274,30€ ,  η οποία αφορά διαμονή στη Δ. Έκθεση  

PLMA Άμστερνταμ  20-21 Μάιου 2014. 

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA 2015» αξίας 6.642,72€ η οποία 

περιλαμβάνει ενοίκιο χώρου ,  κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου ,  γραφικά , μεταφορά 

εκθεμάτων , λειτουργικές δαπάνες και καθαρισμό περιπτέρου στη Δ. Έκθεση  PLMA 

Άμστερνταμ  19-20 Μάιου 2015. Τακτοποίηση τιμής σε 6.638,90€ σύμφωνα με τα επιτρεπτά 

όρια του Οδηγού του Προγράμματος( 280,00€/τμ) 

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA 2015» αξίας 1.000,00€  , η οποία αφορά ετήσιο 

κόστος καταχώρησης στον κατάλογο της Δ. Έκθεση  PLMA Άμστερνταμ  19-20 Μάιου 2015 για 

την περίοδο(01/04/2015-31/03/2016) . Αποκοπή  την εν λόγω δαπάνης διότι δεν εμπεριέχεται 

στις επιλέξιμες δαπάνες του Οδηγού του Προγράμματος. 

 «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 2.270,00€ , τύπου KYOCERA TASKalfa 2551ci 

. (αντικατάσταση της εγκεκριμένης διαγραμμένης δαπάνης «ΕΓΧΡΩΜΟ LASER 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας  3.713,00€ ).  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2015» αξίας 11.206,98€ η οποία 

περιλαμβάνει ενοίκιο χώρου ,  κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου ,  registration fee , μεταφορά 

εκθεμάτων , λειτουργικές δαπάνες και τοποθέτηση γραφικών  στη Δ. Έκθεση  Anuga Κολωνία 

10-14 Οκτωβρίου 2015.  

 «Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα» αξίας 3.500,00€ , τύπου ΕΜΕ 114 του οίκου 

JUNGHEINRICH. 

Σύμφωνα με την προσκομισθείσα Υ/Δ Ν.15599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου όπου 

δηλώνονται οι νέες αγορές και τα νέα προϊόντα τροποποιείται ως προς τον συγκεντρωτικό πίνακα κατά 

την υποβολή της πρότασης. Συγκεκριμένα δηλώνονται νέα προϊόντα, τραχανάς, σφακιανό παξιμάδι, 

παξιμάδι χαρουπιού, κριθαλοκολούρα και επτάζυμα παξιμαδάκια και μειώνονται οι νέες χώρες / αγορές.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 83.370,00€ σε 88.138,84€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 83.370,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 45.853,50€. 

 

1.2 ΕΞ2-01399 Θ. & Ι. ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Ο.Ε 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Διαγραφή εγκεκριμένων δαπανών συνολικής αξίας 26.968,00€ :  

 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» αξίας 4.900,00€ . 

 «ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ» αξίας 4.700,00€ 

 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» αξίας 2.468,00€   

 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 10.000,00€ η οποία είχε δηλωθεί ως κοινή ενέργειας συνεργασίας 

και διαγράφεται από όλα τα μέλη.  

 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ – ΣΗΜΑΤΟΣ» αξίας 

4.900,00€  
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 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» εγκεκριμένη με μηδενική αξία ,  η οποία είχε δηλωθεί ως 

κοινή ενέργειας συνεργασίας και διαγράφεται από όλα τα μέλη. Προσκομίσθηκε τροποποιημένο 

ιδιωτικό συμφωνητικό. 

  

2. Τροποποίηση εγκεκριμένων δαπανών :  

 Η δαπάνη «ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» αξίας 23.000,00€ πραγματοποιήθηκε στο ίδιο 

κόστος με διαφοροποίηση στο τύπο από MOD. D400 του οίκου BERTUETTI σε GEROSA ,όπου 

σύμφωνα με την τεκμηρίωση του επενδυτή εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης 

 Αύξηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» (ΚΕ) αξίας 2.255,00€ σε 

2.505,46€ λόγω διαφοροποιήσεις στο οικονομικό αντικείμενο των επιμέρους δαπανών και 

διαμόρφωση στην τελική πραγματική τιμή των λειτουργικών την Δ. Έκθεση SIAL Παρίσι 19-23 

Οκτωβρίου 2014. Συγκεκριμένα  ενοίκιο χώρου 840,00€ (3τμ*280,00€) ,  κατασκευή – 

εξοπλισμό περιπτέρου  από 660,00€ σε 720,00€ , μεταφορά εκθεμάτων 150,00€  , παροχή 

ηλεκτρικού από 60,00€ σε 125,46€ , ενοικίαση εξοπλισμού 120,00€ και καταχώρηση στον 

κατάλογο της έκθεσης από 425,00€ σε 550,00€.    

 Μείωση της δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 619,00€ σε 600,00€ χωρίς μεταβολή 

φυσικού αντικειμένου ( Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα Lexmark CX410DE)  

 Αύξηση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» από 590,00€ σε 600,00€ λόγω 

αλλαγή τύπου από Η/Υ Quest X i3 W7  σε H/Y West PC i5-4460 3.20 GHz χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται οθόνη.  

 Μείωση της δαπάνης  «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ» αξίας 1.238,00€ (2τμχ) σε 1.200,00€ (2τμχ) λόγω 

αλλαγή τύπου από φορητό Η/Υ Dell Inspiron 3521 σε Dell Inspiron 15 3543 i5-5200U , με 

καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

3. Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου συνολικής αξίας 14.038,89€ : 

 «ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ/CONCEPT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ» αξίας 

200,00€  

 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» αξίας 32,00€ (αγγλικά , γερμανικά , 

γαλλικά , αραβικά και κινέζικα) 

 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ – ΛΑΔΙΟΥ» αξίας 57,00€  

 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» αξίας 20,00€  

 «ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 80,00€  

 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ» αξίας 400,00€  

 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α4» αξίας 400,00€  

 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ CONCEPT ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ» αξίας 

114,30€ (2 εφαρμογές) 

 «ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPORT» αξίας 1.390,00€, η οποία αφορά έκθεση  FOODEXPO GREECE 

15-17/03/2014 με συμμετοχή της επιχείρησης με περίπτερο 7.5 τμ.   

 «ΚΛΙΣΕ» αξίας 1.728,00€ , το οποίο αφορά κλισέ εκτύπωσης φλεξογραφίας για  κριθαρένιο 

ολικής και βρώμης ολικής .Αλλαγή κατηγορίας από 4 σε 3.   

 «ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 3.768,00€, το οποίο αφορά φιλμ συσκευασίας για κριθαρένιο 

ολικής και βρώμης ολικής. Αποκοπή της εν λόγω δαπάνης διότι είναι μη επιλέξιμη σύμφωνα με 

τον Οδηγό του Προγράμματος . 

 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 1807,00€, το οποίο αφορά σακούλες συσκευασία για 

παξιμάδια λαδιού. Αποκοπή της εν λόγω δαπάνης διότι είναι μη επιλέξιμη σύμφωνα με τον 

Οδηγό του Προγράμματος . 

 «ΚΛΙΣΕ» αξίας 976,00€, το οποίο αφορά κλισέ φλεξογραφίας για παξιμάδια λαδιού. Αλλαγή 

κατηγορίας από 4 σε 3.   

 «ΚΛΙΣΕ» αξίας 1.952,00€, το οποίο αφορά κλισέ φλεξογραφίας για παξιμάδι χαρούπι και 

βρώμης .Αλλαγή κατηγορίας από 4 σε 3.   

 «ΚΛΙΣΕ» αξίας 1.113,60€, το οποίο αφορά κλισέ για κριθαρένιο –σφακιανό . Αλλαγή 

κατηγορίας από 4 σε 3.   

Σύμφωνα με την προσκομισθείσα Υ/Δ Ν.15599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου όπου 

δηλώνονται οι νέες αγορές και τα νέα προϊόντα τροποποιείται ως προς τον συγκεντρωτικό πίνακα κατά 
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την υποβολή της πρότασης. Συγκεκριμένα για τα νέα προϊόντα δεν υλοποιούνται μικρή κοφτή κρίθινη 

παξιμαδοκουλούρα,  βουτήματα χαρουπιού και προσθέτει παξιμάδια λαδιού, επίσης μειώνονται / 

τροποποιούνται οι χώρες /αγορές. Για τις νέες αγορές τροποποιούνται οι χώρες/στόχοι από Κίνα, 

Καναδά, Λευκορωσία, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία σε Αμερική, Γαλλία, Σκωτία και Κύπρο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 69.870,00€ σε 51.568,36€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 68.846,00€ σε 32.336,72€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 37.865,30€ σε 17.785,20€. 

 

1.3 ΕΞ2-01395 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ ΦΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΣΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Διαγραφή δαπανών  οι οποίες είχαν εγκριθεί με μηδενική αξία :  

 Δαπάνες «ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ» , «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» , «ΜΙΞΕΡ», «ΣΥΣΤΗΝΑ ΨΥΞΗΣ» , 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ» , «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» και  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» η οποία είχε δηλωθεί ως κοινή ενέργειας συνεργασίας.  

 

2. Μη υλοποίηση δαπανών συνολικής αξίας 14.598,84€ : 

 «ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» αξίας 1.596,00€ , 

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 1.600,00€ , 

 «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER» αξίας 368,32€ , 

 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 734,52€  , 

 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ» αξίας 1.500,00€ , 

 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΣΕΙΣ» αξίας 2.800,00€ , 

 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 1.000,00€ και  

 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 5.000,00€ η οποία είχε δηλωθεί ως κοινή ενέργεια συνεργασίας και 

διαγράφεται από όλα τα μέλη.  

 

3. Τροποποίηση εγκεκριμένων δαπανών :  

 Αλλαγή προμηθευτή στη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 3.000,00€  χωρίς μεταβολή 

φυσικού αντικειμένου από ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΑΡΑΚΗ σε ΚΑΔΙΑΜΑΤΗΣ Α.Ε  

 Αλλαγή προμηθευτή στη δαπάνη «ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» αξίας 7.500,00€ χωρίς μεταβολή 

φυσικού αντικειμένου από ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΕ σε ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ.  

 Αύξηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 2.225,00€ σε 2.505,46€ η 

οποία αφορά την κοινή ενέργεια της συνεργασίας για την έκθεση στη SIAL 2014 , χωρίς αλλαγή 

φυσικού αντικειμένου.  Η αύξηση οφείλεται στην τελική πραγματική τιμή των λειτουργικών  

(από 60,00€ σε 125,46€) και την καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης (από 425,00€ σε 

550,00€) . 

 Μείωση δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 4.000,00€ σε 1.000,00€ χωρίς μεταβολή φυσικού αντικειμένου . 

 Μείωση της δαπάνης «ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ» αξίας 4.800,00€ σε 2.000,00€ 

λόγω αλλαγή τύπου  από ΕΧ 700Ρ  του οίκου ΗΑΝΑ Comporation Ltd  σε APCS-1000 

CONTINUOUS SEALER  και επίτευξης καλύτερης τιμής από διαφορετικό προμηθευτή.  

 Αλλαγή προμηθευτή στη δαπάνη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» χωρίς μεταβολή τιμής και 

αύξηση φυσικού αντικειμένου .Συγκεκριμένα εκτός της πιστοποίηση ISO 22000 : 2005 

προστίθεται και η πιστοποίηση FSSC 22000 : 2010 η οποία έχει να κάνει με απαιτήσεις που 

αφορούν το περιβάλλον παραγωγής με σκοπό την ασφάλεια παραγωγής τροφίμων.    

 Αλλαγή προμηθευτή στις  δαπάνες «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΤΙΚΕΤΑΣ»  και 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ» χωρίς μεταβολή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου.  
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 45.253,84€ σε 25.105,46€ και 

η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 24.889,61€ σε 13.808,00€. 

 

1.4 ΕΞ2-01124 ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

1. Διαγραφή εγκεκριμένων δαπανών συνολικής αξίας 53.008,40€  

 «ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ VIS –ΟΡΑΤΟΥ» αξίας 1.623,60€ 

 «ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ» αξίας 16.000,00€  

 «ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ» αξίας 1.319,80€ 

 «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ» αξίας 1.148,00€  

 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –QUALIDECO» αξίας 2.600,00€  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ «Big 5 Show S.A 2014» αξίας 9.777,00€  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ «LIBYA BUILD 2014» αξίας 5.040,00€ 

 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ» αξίας 4.700,00€ 

 «Έρευνα αγοράς του κλάδου στην Βραζιλία» αξίας 5.000,00€ 

 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ» αξίας 1.300,00€  

 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 4.500,00 € (μετά 

από συμπληρωματική αίτηση του δικαιούχου) 

 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένων δαπανών :  

 Μείωση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ» αξίας 3.260,40€ σε 

3.230,00€ λόγω αλλαγής τύπου  με πανομοιότυπο λογισμικό, από διαφορετικό προμηθευτή. 

Συγκεκριμένα από  1τμχ Win Small Bus Svr Std 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 

5 Clt (675,60€) , 1τμχ Win Small BusSvr PremAddOn 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-

4CPU 5 Clt (997,20€) ,15τμχ  Win Small Bus Cal Ste 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 

1Clt Device Cal (48,27€/τμχ) και 15τμχ Win Small BusSvrPremAdd Cal Ste 2011 64Bit English 

1pk DSP OEI DVD 1Clt Device Cal (58,56€/τμχ) σε 1τμχ  Win Small Bus Svr Std 2011 64Bit 

English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt  (730,00€) , 1τμχ Win Small BusSvr PremAddOn 

2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt (1.050,00€) , 3τμχ  Win Small Bus Svr Cal 

2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD //5Clt User Cal (215,00€/τμχ) και 3τμχ Win Small 

BusSvrPremAdd Cal Ste 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD //5Clt Cal (255,00€/τμχ).  

Επιπρόσθετα είναι ακόμα πιο αυτοματοποιημένα τα ¨Small Bus Svr Cal¨ (με το ¨PremAdd¨) 

καθώς παρέχεται απευθείας για 5 Clt, οπότε οι Τελικοί χρήστες είναι πάλι όσοι χρειάζεται η 

επιχείρηση 3*5=15 και είχε εγκριθεί.  

 Μη υλοποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ «Big 5 Show Dubai 2014» αξίας 

10.605,00€ δεδομένου ότι έχει ήδη επιδοτηθεί από Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

 Μείωση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» αξίας 11.500,00€ σε 6.500,00€ λόγω 

μείωσης φυσικού αντικειμένου στην επιμέρους δαπάνη ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 112+4σελ 

21*29 , 4ΧΡΩΜΙΑ, Ραφτό – Κολλητό από 4000τμχ σε 2000τμχ με τη ίδια τιμή μονάδος , η 

επιμέρους δαπάνη ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΑΔΙΟ 3πτυχο Α4 κλειστό , 4ΧΡΩΜΙΑ παραμένει ίδια , 

επίσης αιτείται φάκελα 11*23 αξίας 300,00€ τα οποία είχαν αποκοπή ως μη επιλέξιμα κατά την 

διαδικασία της αξιολόγησης και η επιμέρους δαπάνη ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΑΔΙΟ 3πτυχο 28-60 

4ΧΡΩΜΙΑ , βερνίκι δεν υλοποιείται. Τακτοποίηση της δαπάνης σε 6.200,00€ . 

 Μείωση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 4.569,12€ σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 4.097,98€ λόγω μείωσης φυσικού αντικειμένου από 5τμχ σε 4τμχ  Η/Υ, 

αντικατάσταση ενός βιντεοπροβολέα  αξίας 356,91€ σε εκτυπωτή  αξίας 259,25€ , και 

κατάργηση της δαπάνης κάρτα γραφικών αξίας 49,59€ . Στη δαπάνη εμπεριέχονται λογισμικά  
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Windows 7 (4τμχ) αξίας 435,45€ τα οποία μεταφέρονται στην κατηγορία 2.Δαπάνες 

Πληροφορικής. Τακτοποίηση τιμής σε 3.662,53€ 

 Μείωση της δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ &ΕΠΙΧ/ΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2Ατομ» αξίας 14.400,00€ σε «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ &ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2Ατομ» 4.810,00€ λόγω μη υλοποίησης επιμέρους 

δαπανών . Συγκεκριμένα δεν υλοποιήθηκαν : 

 Ηράκλειο - (JEDDAH S.A.) ΤΖΕΝΤΑ Σαουδικής Αραβία, μέσω Αθηνών και Φραγκφούρτης 

μετ΄ επιστροφής ( διαδρομή και αντίστροφα), με Aegean και Lufthansa και Ξενοδοχείο Διαμονής 

για τη διάρκεια της Έκθεσης τη BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA στη ΤΖΕΝΤΑ Σ. ΑΡΑΒΙΑ το 

Μάρτιο 2014, 

 Ηράκλειο-(DOHA, QA) ΝΤΟΧΑ Κατάρ, μέσω Αθηνών και Κωνσταντινούπολης μετ’ 

επιστροφής ( διαδρομή και αντίστροφα), με Aegean και Quatar Airlines και Ξενοδοχείο 

Διαμονής για τη διάρκεια της Έκθεσης τη PROJECT QUATAR στη ΝΤΟΧΑ, ΚΑΤΑΡ γύρω 

στον Απρίλη 2014, 

 Ηράκλειο-(TRIPOLI, LY) ΤΡΙΠΟΛΗ Λιβύης, μέσω Αθηνών και Φρανκφούρτης (διαδρομή και 

αντίστροφα), με Aegean και Lufthansa και Ξενοδοχείο Διαμονής για τη διάρκεια της Έκθεσης 

LIBYA BUILT στη ΤΡΙΠΟΛΗ της ΛΙΒΥΗΣ, το Μάιο 2014, 

 Ξενοδοχείο Διαμονής για τη διάρκεια της Έκθεσης τη THE BIG 5 SHOW στο ΝΤΟΥΜΠΑΙ το 

Νοέμβρη 2014. 

Μετονομασία της  εν λόγω δαπάνης σε «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Δ.ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2Ατομ» 

διότι η δαπάνη αφορά εισιτήρια Ηράκλειο-(DUBAI, AE) ΝΤΟΥΜΠΑΙ Ην. Αραβ. Εμιράτα, μέσω 

Αθηνών μετ΄ επιστροφής με Aegean και Ηράκλειο- (ABUJA) ΑΜΠΟΥΖΑ , Νιγηρία μέσω Αθηνών και 

Φραγκφούρτης μετ΄επιστροφής ( διαδρομή και αντίστροφα), με Lufthansa για 2 Άτομα.  

 Αύξηση  της δαπάνη «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΓΗΡΙΑΣ» αξίας 780,00€ (2.000τμχ*0,39€) σε 790,00€ (2.000τμχ*0,395). Στην 

υποβολή της πρότασης είχε υποβληθεί ως προσφορά το παραστατικό της δαπάνης , είχε 

πραγματοποιηθεί περικοπή λόγω στρογγυλοποίησης της τιμής μονάδας.  

 

3. Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου συνολικής αξίας 46.091,86€ : 

 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ» αξίας 1.500,00€ 

(μηχάνημα ετικετοποίησης για τα τελικά στάδια παραγωγής)  

 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 

αξίας 2.126,38 το οποίο περιλαμβάνει σετ μηχανημάτων: ΠΡΙΟΝΙ OPTIMUM, ΠΡΙΟΝ/ΛΑ, 

INVERETER. Χρησιμοποιείται σε Εξειδικευμένες εργασίες ώστε να πάρουν μορφή και να 

σχηματισθούν ειδικές Κατασκευές για συγκεκριμένες προϊοντικές απαιτήσεις για την αγορά της 

Γερμανίας. 

 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2» 

αξίας 649,60€ το οποίο περιλαμβάνει σετ μηχανημάτων :ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 300 SUPER + 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ. Χρησιμοποιείται σε Εξειδικευμένες εργασίες ώστε να πάρουν 

μορφή και να σχηματισθούν ειδικές Κατασκευές για συγκεκριμένες προϊοντικές απαιτήσεις για 

την αγορά της Νιγηρίας. 

 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3» 

αξίας 1.150,61 το οποίο περιλαμβάνει σετ μηχανημάτων: ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ &  2ΚΙΛΟ. Τα οποία Χρησιμοποιούνται σε Εξειδικευμένες εργασίες ώστε να 

πάρουν μορφή και να σχηματισθούν ειδικές Κατασκευές (να κοπούν, οι Αλουμινοκατασκευές 

στις συγκεκριμένες διαστάσεις που ζητούνται και να συναρμολογηθούν με ακρίβεια και με 

ασφάλεια όπου χρειάζονται) για συγκεκριμένες προϊοντικές απαιτήσεις για τις αγορές του 

Εξωτερικού. 

 «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» αξίας 850,00€. Πρόκειται για δικτυακό κλειδί για το πρόγραμμα FO PRO 

EXECUTIVE  που αγοράστηκε το 2010 και αποτελεί επέκταση ενός επιπλέον χρήστη. Μη 

επιλέξιμο σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.   

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ «Big 5 Show Dubai 2014» αξίας 2.922,91€ 

.Τακτοποίηση τιμής σύμφωνα με την ισοτιμία ημέρας σε 2.881,30€.  
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 «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «Big 5 Show Dubai 2014» αξίας 2.587,06 (2άτομα). 

Τακτοποίηση τιμής σύμφωνα με την ισοτιμία ημέρας πληρωμής και από 15/11/2014-21/11/2014 

σε 2.223,89€. 

 «PROMO KIT DHP454+DTD146» αξίας 418,70€. Χρησιμοποιείται σε Εξειδικευμένες εργασίες 

ώστε να πάρουν μορφή και να σχηματισθούν ειδικές Κατασκευές για συγκεκριμένες προϊοντικές 

απαιτήσεις για την αγορά της Νιγηρίας.   

 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ» αξίας 564,60€.  

Πιστοποιητικό το οποίο επιτρέπει στα προϊόντα επιχειρήσεων Ξένων Χωρών να μπορούν να 

εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά της Νιγηρίας σύμφωνα με τα Πρότυπα του Επίσημου 

Δημόσιου Οργανισμού στη Νιγηρία. Το πιστοποιητικό SONCAP εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει 

product certificate για το προϊόν που εξάγεται στη Νιγηρία και που βεβαιώνει ότι το προϊόν 

πληρεί τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της Νιγηρίας (οργανισμού SON Standards Organization of 

Nigeria. Τακτοποίηση σε 1.693,80€ σύμφωνα με συμπληρωματική αίτηση του δικαιούχου για 3 

κατηγορίες προϊόντων.  

 «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2Η ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ 2 Άτομα» αξίας 2.142,00€.  

 «ΔΙΑΜΟΝΗ 2η ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ 2Ατομα» αξίας 2.180,00€.  

Τακτοποίηση τιμής σύμφωνα με την ισοτιμία ημέρας πληρωμής και από 28/06/2015-01/07/2015 

σε 1.091,80€. 

 

4. Διαγραφή δαπανών (οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί ως νέο φυσικό αντικείμενο) μετά από 

συμπληρωματική  αίτηση του δικαιούχου λόγω λάθος καταχώρησης και δεν αποτελούν μέρος της 

προτεινόμενης επένδυσης.  

 «ISO 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» αξίας 5.000,00€.  

 «ISO 50001: ENERGY MANAGEMENT SYSTEM» αξίας 5.000,00€. 

 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» αξίας 

2.000,00€. 

 •ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 50001: ENERGY MANAGEMENT SYSTEM» αξίας 2.000,00€. 

 «Εξαγωγικής Προπονητικής (Export Coaching)» αξίας 15.000,00€ αφορά τη παροχή 

τεχνογνωσίας για τα θέματα εξαγωγών που προκύπτουν στα πλαίσια της προσπάθειας, ενδεικτικά 

στρατηγική εξαγωγών, επιλογή αγορών, αναζήτηση αγοραστών, θέματα logistics, αποφυγή ή 

ασφάλιση κινδύνου εξαγωγών, χρηματοδότηση εξαγωγών κλπ. 

Το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις επιχειρηματικές αποστολές θα ελεγχθούν  κατά την επιτόπια 

τελική επαλήθευση του έργου προκειμένου να υποβληθεί το σύνολο των παραδοτέων, σύμφωνα με τον 

οδηγό του προγράμματος και τις λοιπές κανονιστικές εγκυκλίους. 

Επίσης, οι υποστηρικτικές δαπάνες που αφορούν την επιδοτούμενη από ΟΠΕ έκθεση Dubai 2014 

γίνονται δεκτές σύμφωνα με την ερώτηση – απάντηση FAQ’S 12.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 113.282,92€ σε 50.116,05€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 113.282,92€ σε 49.667,65€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 50.977,31€ σε 22.350,44€. 

 

1.5 ΕΞ2-00946 ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΚΗ Γ.ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ ΑΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.6 ΕΞ2-00825 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.7 ΕΞ2-00937 ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.8 ΕΞ2-02164 ΥΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΒΕΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

ΑΔΑ: ΩΩΠΧ4653Ο7-Ο6Ο



 12 

1.9 ΕΞ2-00995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.10 ΕΞ2-01423 ΑΛΦΑ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

2. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ 

(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 

 

2.1 ΕΞ2-00743 ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Στην κατηγορία 1Α:  

 Η κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 12.075,00€ γίνεται 

αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 5.290,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 35,68€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 216,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 2.460,14€ γίνεται αποδεκτή 

στο ύψος των 2.145,78€ διότι περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 2.329,03€ γίνεται αποδεκτή. 

Στην κατηγορία 2: 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 3.708,24€ γίνεται αποδεκτή. 

Στην κατηγορία 3: 

 Η αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» από ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. σε Q 

CERT ΕΠΕ γίνεται αποδεκτή. 

 Η τροποποίηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ATEX & IECEx» από την SIRA TEST & 

CERTIFICATION LTD αξίας 30.621,00€ σε «LAROS WIRESS SYSTEM: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» από την HELLENIC LLOYD’S AE 

αξίας 3.000,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η τροποποίηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EN 61326-1:2006» αξίας  2.100,00€ σε 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ E14/004 EMC +LVD» αξίας 4.600,00€ από τον ίδιο προμηθευτή 

γίνεται αποδεκτή. 

Στην κατηγορία 4: 

 Η τροποποίηση της δαπάνης «ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ» από την MMS αξίας 

13.500,00€ σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε HAMBURG MESSE UND CONGRESS (SMM 

2014)- ΑΜΒΟΥΡΓΟ» από HAMBOURG MESSE UND CONGRESS GMBH αξίας 500,00€ 

γίνεται αποδεκτή.   

 Η τροποποίηση της δαπάνης «ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ POSEIDONIA» αξίας 8.400€ σε 

«ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ Posidonia 2014 Shipping Exhibition» αξίας 4.788,00€ από τον ίδιο 

προμηθευτή γίνεται αποδεκτή στο ύψος των 4.410,00€ λόγω των ορίων του οδηγού εφαρμογής.   

 Η τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» από 

αξίας 8.500€ σε 8.000,00€ γίνεται αποδεκτή.   
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 Η τροποποίηση της ονομασίας της δαπάνης από «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ /POSIDONIA 2014 

SHIPPING EXHIBITION» ίδιας αξίας 7.000,00 και ίδιου προμηθευτή γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ SMM 2014» αξίας 

1.560,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΡΤΩΝ/HAMBURG MESSE UND CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 320,00€ γίνεται 

αποδεκτή στο ύψος των 250,00€ διότι περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/HAMBURG MESSE UND 

CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 356,00€ γίνεται αποδεκτή στο ύψος των 327.06€ διότι 

περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/HAMBURG MESSE UND 

CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 86,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/HAMBURG MESSE UND 

CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 260,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ 

HAMBURG MESSE UND CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 599,37€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ EUROPORT ROTTERDAM 

2015» αξίας 1.260,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ/EUROPORT 

ROTTERDAM 2015» αξίας 10,00€ δεν γίνεται αποδεκτή διότι αφορά κάρτες. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/EUROPORT 

ROTTERDAM 2015» αξίας 21,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΘΗ ΕΚΘΕΣΗ EUROPORT ROTTERDAM 

2015» αξίας 332,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/EUROPORT 

ROTTERDAM 2015» αξίας 1.820,00€ γίνεται αποδεκτή στο ύψος των 1.620,00€ διότι 

περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ /EUROPORT ROTTERDAM 

2015» αξίας 275,63€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ /EUROPORT 

ROTTERDAM 2015» αξίας 747,47€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 15ΤΗ NAVIGATOR 2015» αξίας 6.150,00€ γίνεται 

αποδεκτή αν και αφορά διεθνές forum. Η αποδοχή της επιλεξιμότητας γίνεται διότι στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου  forum παρέχεται η δυνατότητα προώθησης του προϊόντος της επιχείρησης 

που αφορά αποκλειστικά τον ναυτιλιακό χώρο με αποτέλεσμα την πιθανή σύναψη συμφωνιών 

καθώς δεν υπάρχουν πολλές αναλόγου τύπου και θέματος διεθνείς εκθέσεις. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «BANNERS/15 th NAVIGATOR 2015» αξίας 100,00€ γίνεται 

αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/15 th NAVIGATOR 2015» αξίας 

208,29€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «BANNER ΜΟΥΣΑΜΑ/ 6ΤΗ ΑNNUAL MARINE FINANCE 

LONDON 2015» αξίας 55,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 6th 

ANNUAL MARINE FINANCE LONDON 2015» αξίας 423,87€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

6ΤΗ ΑNNUAL MARINE FINANCE LONDON 2015» αξίας 288,97€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/HAMBURG MESSE UND 

CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 130,10€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ /POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 23,40€ δεν γίνεται αποδεκτή διότι αφορά μη επιλέξιμη δαπάνη. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦ. ΦΥΛΑΔΙΩΝ Κ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ/POSIDONIA 

2014 SHIPPING EXHIBITION» αξίας 189,80€ δεν γίνεται αποδεκτή διότι αφορά μη επιλέξιμη 

δαπάνη. 
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 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ POSIDONIA 2014 

SHIPPING EXHIBITION» αξίας 163,40€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 240,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ/POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 800,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΔΕΣΜΑΤΑ/POSIDONIA 2014 SHIPPING EXHIBITION» αξίας 

435,00€ δεν γίνεται αποδεκτή διότι είναι επιλέξιμη μόνο για στην περίπτωση επιχειρηματικών 

αποστολών. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 44,24€ δεν γίνεται αποδεκτή διότι αφορά μη επιλέξιμη δαπάνη. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΥΛΙΚΟ/POSIDONIA 2014 SHIPPING EXHIBITION» αξίας 285,00€ γίνεται αποδεκτή στο 

ύψος των 245,00€ διότι περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ/POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 245,00€ δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η ημερομηνία του παραστατικού 

είναι μεταγενέστερη της έκθεσης. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/POSIDONIA 2014 SHIPPING 

EXHIBITION» αξίας 200,49€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/HAMBURG MESSE UND 

CONGRESS (SMM 2014)» αξίας 340,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ΤΗ ΑNNUAL MARINE FINANCE 

LONDON 2015» αξίας 5.158,47€ γίνεται αποδεκτή αν και αφορά διεθνές forum. Η αποδοχή της 

επιλεξιμότητας γίνεται διότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου  forum παρέχεται η δυνατότητα 

προώθησης του προϊόντος της επιχείρησης που αφορά αποκλειστικά τον ναυτιλιακό χώρο με 

αποτέλεσμα την πιθανή σύναψη συμφωνιών καθώς δεν υπάρχουν πολλές αναλόγου τύπου και 

θέματος διεθνείς εκθέσεις 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/EUROPORT ROTTERDAM 

2015» αξίας 68,2€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ /EUROPORT ROTTERDAM 2015» 

αξίας 395,60€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MARINE TECH 2014» αξίας 

306,72€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟY / MARINETECH 2014» αξίας 

661,70€ γίνεται αποδεκτή στο ύψος των 477,17€ διότι περιέχονται και μη επιλέξιμα ποσά. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε 

MARINE TECH KOREA (2014)» αξίας 1.112,91€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

KORMARINE 2015» αξίας 560,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε 

KORMARINE 2015» αξίας 100,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε 

KORMARINE 2015» αξίας 1.510,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ KORMARINE 2015» αξίας 

2.400,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ KORMARINE BUSAN 2015» 

αξίας 1.387,50€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/ POSIDONIA SHIPPING 

EXHIBITON 2014» αξίας 139,64€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ 85Χ35-80Χ30-80Χ60 

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» αξίας 250,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ 6ΤΗ ΑNNUAL MARINE FINANCE 

LONDON 2015» αξίας 855,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ ΑΑΜ 2014» αξίας 698,55€ δεν γίνεται 

αποδεκτή διότι αφορά έκθεση άσχετη με το προϊόν για το οποίο εντάχθηκε η επιχείρηση. 
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 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ /ΑΑΜ 2014» αξίας 147,19€ δεν 

γίνεται αποδεκτή διότι αφορά έκθεση άσχετη με το προϊόν για το οποίο εντάχθηκε η επιχείρηση. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ/ ΑΑΜ 2014» αξίας 640,84€ δεν 

γίνεται αποδεκτή διότι αφορά έκθεση άσχετη με το προϊόν για το οποίο εντάχθηκε η επιχείρηση. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014» αξίας 240,00€ 

γίνεται αποδεκτή. 

Στην κατηγορία 5: 

 Η αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» από ΚΑΖΑΚΟΣ Π & ΣΙΑ ΟΕ σε CAPITAL MARKET EXPERTS 

AE. γίνεται αποδεκτή. 

Στην κατηγορία 6:  

 Η κατάργηση της δαπάνης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ» αξίας 7.597,56€ γίνεται 

αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ» αξίας 

300,00€ γίνεται αποδεκτή. 

 Η προσθήκη της δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» αξίας 2.000,00€ 

γίνεται αποδεκτή στο ύψος των 856,00€ σύμφωνα με το παραστατικό που προσκομίστηκε επίσης 

διορθώνονται τα στοιχεία της καταχώρισης ο αρ. παραστατικού από 2 σε 42 και η ημερομηνία 

από 30/11/2015 σε 16/11/2015. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση των κάτωθι δαπανών της κατηγορίας 4: δαπάνη α/α 29 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 15ΤΗ NAVIGATOR 2015» αξίας 6.150,00€ και δαπάνη α/α 47 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 6ΤΗ ΑNNUAL MARINE FINANCE LONDON 2015» αξίας 5.158,47€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 120.739,56€ σε 105.035,59€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 120.739,56€ σε 105.035,59€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 54.357,10€ σε 47.266,02€. 

 

 

3. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) 

 

3.1 ΕΞ2-01053 ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ 

Η ένσταση της επιχείρησης ως προς την δαπάνη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΗΜΑ BS EN 12975» 

ποσού 3.501,32€ γίνεται αποδεκτή ως εισήγηση ΕΦΔ, καθώς από το προσκομισθέν στην ένσταση 

πιστοποιητικό προκύπτει ότι η δαπάνη αφορά στην αρχική λήψη αυτού και όχι σε επαναπιστοποίηση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μετά την αποδοχή της ένστασης ως προς την δαπάνη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ 

ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΗΜΑ BS EN 12975» ποσού 3.501,32€, διαμορφώνεται από 87.510,00€ σε 87.580,18€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει σε 87.510,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 

39.379,50€. 

 

3.2 ΕΞ2-01524 AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΑΒΕΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

3.3 ΕΞ2-00553 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

3.4 ΕΞ2-01980 ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 
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4. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΔΙΑ 

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

 

4.1 ΕΞ2 – 01098 ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ) αξίας 

27.690,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ) αξίας 3.161,17€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ (WORKABOUT PRO 4) 

αξίας 1.419,20€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ- LAPTOP 

– ΟΘΟΝΕΣ – ΚΛΠ) αξίας 10.385,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ) αξίας 2.350,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) από 

14.550,00€ σε 12.100,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ) από 3.600,00€ σε 3.900,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΟΥΠΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) από 

405,00€ σε 425,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ & ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ) 

αξίας 980,00€ σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ) αξίας 530,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΙΟΝΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & 

ΤΑΧΥΠΡΙΟΝΟ) αξίας 3.940,00€ σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΑΧΥΠΡΙΟΝΟ) αξίας 

840,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

αξίας 6.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ αξίας 

3.250,00€. 

Κατηγορία δαπάνης 3 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αξίας 

496,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 

(για τη δεξαμενή ζύμωσης ωρίμανσης ζύθου) αξίας 3.500,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 

(για τη δεξαμενή αποθήκευσης τεχνικού προϊόντος) αξίας 3.500,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 

(μονάδα παραγωγής ζύθου) αξίας 3.200,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ιξωδόμετρο) αξίας 

2.300,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ (BRAU BIEVALE 2014, ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

αξίας 19.135,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ αξίας 4.150,00€. 
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 Διαγραφή της δαπάνης ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ αξίας 9.625,00€. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 179.068,02€ σε 77.926,65€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 80.580,61€ σε 35.066,99€. 

 

4.2 ΕΞ2 – 00233 3Ι INTERNATIONAL INNOVATIVE IINDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

 Κατηγορία δαπανών 1 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ): 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΚΩΝ αξίας 43.600,00€ σε 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIG-BAG αξίας 23.970,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BIG-BAG αξίας 1.485,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟ UV αξίας 12.000,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης UV ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΕΞΟΔΟΥΣ Φ86 ΚΑΙ ΚΕΝΟ 15Μ αξίας 

4.500,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΛΚ ΜΕ 6 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ αξίας 1.800,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ αξίας 1.700,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ αξίας 7.105,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ αξίας 8.000,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ αξίας 1.607,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΑΝΤΛΙΕΣ COMPACT TK 90-9-50 ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

αξίας 8.096,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ αξίας 

8.708,27€  

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ αξίας 1.900,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αξίας 

3.359,64€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - HARDWARE αξίας 1.750,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ αξίας 2.657,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP αξίας 186,18€ 

 Προσθήκη της δαπάνης SECURITY BUNDLE αξίας 440,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ): 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΕΤΑΙΡΙΚΑ VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ αξίας 5.050,00€ σε 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ VIDEO αξίας  2.000,00€. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 2.000,00€ σε 1.000,00€ 

διότι το ένα εκ των δύο βίντεο δεν αφορά σε προϊον αλλά γενικά στην παραγωγική διαδικασία 

και δεν είναι επιλέξιμο. Επίσης η δαπάνη μεταφέρεται από τον ελεγκτή στην Κ.Δ. 4. 

Κατηγορία δαπανών 3 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ): 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ 

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ αξίας 10.345,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης COUNTER STAND (έντυπο πληροφοριακό υλικό) αξίας 6.570,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΚΥΤΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ (έντυπο πληροφοριακό υλικό) αξίας 6.570,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AQUATHERM αξίας 

15.999,60€. 

 Διαγραφή της δαπάνη ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ αξίας 5.520,00€. 
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 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

αξίας 200,00. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αξίας 200,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ αξίας 200,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ αξίας 200.00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ αξίας 200,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης 8ΣΕΛ ΕΝΤΥΠΟ Α4 αξίας 250,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης 3ΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΑΓΓ. αξίας 280,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΤΥΠΑ 8ΣΕΛ & 4ΣΕΛ αξίας 405,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΡΩΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ αξίας 340,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΡΩΣΙΚΑ αξίας 345,00€ 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ AQUATHERM ΜΟΣΧΑ αξίας 

1.475,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ 18-21/3/14 αξίας 1.383,75€ η οποία φορά προκαταβολή και 

διορθώνεται σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ 18-21/3/14. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ αξίας 200,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERSOLAR 

EUROPE 2014 ΣTO MONAXO αξίας 3.213,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΗΛ. ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERSOLAR EUROPE 2014 ΣΤΟ 

ΜΟΝΑΧΟ αξίας 300,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ INTERSOLAR 

EUROPE 2014 ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ αξίας 2.950,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΒΕΑ αξίας 500,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ από 15.825,00€ σε 13.561,25€. Η δαπάνη αφορά 75τμ ενώ το 

όριο είναι τα 60τμ. Λαμβανομένης υπόψη και της έκπτωσης που επιτυγχάνει ο δικαιούχος της 

τάξης του 30%, η εγκεκριμένη αξίας της δαπάνης διαμορφώνεται στα 11.077,50€ = (60τμ x 

248,00€ + 850,00€ + 95,00€) – 30% έκπτωση.  

 Τροποποίηση της δαπάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MOSTRA 

CONVEGNO EXPOCOMFORT ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ από 15.999,60€ σε 13.999,99€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΣΧΑ αξίας από 290,00€ σε 

447,46€. Η δαπάνη διαμορφώνεται στα 120,36€ λόγω αποφορολόγησης. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ αξίας 500,00€ σε 592,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ αξίας 550,00€ σε 2.157,00€. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ αξίας 250,00€ σε 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ αξίας 462,15€. Η δαπάνη 

διαμορφώνεται στα 399,47€ λόγω αποφορολόγησης. 

 Τροποποίηση της δαπάνης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AQUATHERM αξίας 14.000,00€ 

σε 7.940,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5 (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ GOST αξίας 5.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ αξίας 4.000,00€. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αξίας 6.000,00€. 

Σημειώνεται, ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) περικόπτεται ποσό 

21.921,09€ από την κατηγορία δαπανών 1 και ποσό 660,15€ από την κατηγορία δαπανών 2, λόγω 

υπέρβασης των ορίων που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 153.724,20€ σε 155.946,94€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 153.724,20€ σε 133.365,70€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 69.175,89€ σε 60.014,57€. 

 

4.3 ΕΞ2 – 02058 MARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Η λήψη απόφασης για το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστούν 

αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης για τη δαπάνη α/α 35 «Αγορά δικαιωμάτων νέων προϊόντων» αξίας 

95.000,00€. 

 

4.4 ΕΞ2 – 00347 GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ποσού 21.000,00€ με 

προμηθευτή την Β. ΒΑΛΙΑΝΟΣ – Ν. ΙΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ποσού 45.940,00€ με προμηθευτή την 

ATHAS ENGINEERING ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ. 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ από 25.080,00€ 

σε 11.175,00€ αντί για 11.184,00€, διότι η επιμέρους δαπάνη ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΔ 115/04 είναι μη 

επιλέξιμη. Επίσης υπάρχει ταυτόχρονη αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά από EFG 115 σε 

ERC 216, χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

Κατηγορία δαπανών 3 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

1.100,00€ με προμηθευτή την ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

967,20€ με προμηθευτή την VELTRO A.E.E. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

10.300,00€ με προμηθευτή την ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

1.050,00€ με προμηθευτή την Ν. & Μ. ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ Ο.Ε. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

6.410,00€ με προμηθευτή την Ν. & Μ. ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ Ο.Ε. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

5.390,00€ με προμηθευτή την HELLAMCO A.E. 

 Διαγραφή της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ, ποσού 

1.725,00€ με προμηθευτή την RIGAS LABS AEBE. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ EDGE, ποσού 840,00€ με προμηθευτή την HANNA 

INSTRUMENTS ΕΛΛΑΣ. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ, ποσού 445,00€ με προμηθευτή την HANNA 

INSTRUMENTS ΕΛΛΑΣ. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ποσού 3.177,66€ με προμηθευτή 

την ΤΕΣΚΟ Α.Ε. 

 Προσθήκη της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ποσού 3.720,33€ με προμηθευτή 

την ΤΕΣΚΟ Α.Ε. 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ από 41.852,00€ σε 33.000,00€, με ταυτόχρονη αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά από ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΟ SPX σε ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΟ ALFA LAVAL HA31002. 

ΑΔΑ: ΩΩΠΧ4653Ο7-Ο6Ο



 20 

 Έγινε αλλαγή στον προμηθευτή από ΤΕΣΚΟ Α.Ε. σε ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ ΑΕΒΕΕΜΑ. 

 Αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ από 16.000,00€ σε 57.000,00€, με ταυτόχρονη αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά από ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SPX σε HEAT EXCHANGER ALFA 

LAVAL (CONTHERM). 

 Έγινε αλλαγή στον προμηθευτή από ΤΕΣΚΟ Α.Ε. σε ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΕΒΕ. 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ από 13.900,00€ σε 8.330,00€, χωρίς αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, με αλλαγή στον προμηθευτή από SUPERCO GMBH σε HOSOKAWA 

ALPINE. 

 Μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ από 40.400,00€ σε 17.247,21€, με ταυτόχρονη αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά από ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΙΟ IOZELLI σε ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΙΟ LITTLEFORD FM-130D. 

 Έγινε αλλαγή στον προμηθευτή από ATHAS ENGINEERING ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ. 

σε LITTLEFORDDAY. 

 Αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της δαπάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΩΝ από 9.810,00€ σε 14.100,00€. Επίσης υπάρχει ταυτόχρονη αλλαγή στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά από EFG 115 σε ERC 216, χωρίς αλλαγή στον προμηθευτή. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής 

χαρακτήρας της επένδυσης και να ελεγχθούν για το εύλογο του κόστους το σύνολο των νέων δαπανών 

που αιτείται για προσθήκη ο επενδυτής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 200.000,00€ σε 199.991,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  παραμένει σε 170.319,33€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε  51.095,80€. 

 

4.5 ΕΞ2 – 02256 ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

4.6 ΕΞ2 – 00838 ΨΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

4.7 ΕΞ2 – 00074 VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

5. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 

 

 

5.1 ΕΞ2-01253 COMPUTER LIFE - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ 

BIOTEXNIKH KAI EΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση δαπάνης «LAP TOP NOTEBOOK TABLET» αξίας 3.593,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» αξίας 2.759,20€. 
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 Κατάργηση δαπάνης «ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ» αξίας 380,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SERVER» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ως 

προς την αξία από 3.077,00€ σε 3.600,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «NB DELL INSPIR» αξίας 3.077,10€. 

 Προσθήκη δαπάνης «LG MONITOR» αξίας 192,40€. 

 Προσθήκη δαπάνης «DELL NB» αξίας 615,10€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΟΘΟΝΗ LG» αξίας 160,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση δαπάνης «SEARCH ENGINE OPTIMISATION» αξίας 2.000,00€ ως προς τον 

προμηθευτή από ΚΟΥΜΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ σε ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης « INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ » αξίας 

4.275,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» αξίας 

6.750,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΙΝΤΕRNATIONAL TECHNICAL FAIR -METAKINHΣΕΙΣ» αξίας 

900,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «AGROTICA 2014 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 3.000,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ» αξίας 1.000,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 2.100,00€ ως προς τον προμηθευτή από ΚΟΥΜΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ σε 

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ. 

 Τροποποίηση δαπάνης «CNR LEATHER FUR FAIR 2013 ISTANBUL - ΔΙΑΜΟΝΗ» ως προς 

την αξία από 1.360,00€ σε  727,55€. Η δαπάνη περικόπτεται στις 669,44€ κατόπιν 

αποφορολόγησης. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «FUR EXCELLENCE» αξίας 1.440,00€ από τη δαπάνη «MAP FUR 

EXCELLENCE ΑΘΗΝΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» αξίας 97,25€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΔΙΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» αξίας 2.400,00€ από τη 

δαπάνη «39η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» αξίας 1.350,00€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 

800,00€ από τη δαπάνη «39η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 

187,79€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «AGROTICA 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΘΕΣΗΣ» ως προς την αξία από  

2.540,00€ σε 2.480,50€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «CNR LEATHER FUR FAIR 2013 ISTANBUL - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ως 

προς την αξία από 6.230,00€ σε 2.000,00€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FUR EXCELLENCE» αξίας 4.450,00€ από τη 

δαπάνη «MAP FUR EXCELLENCE ΑΘΗΝΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» αξίας 1.860,97€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «MAP FUR EXCELLENCE ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» 

ως προς την αξία από 3.250,00€ σε 360,84€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» αξίας 2.000,00€ από 

τη δαπάνη «39η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 234,74€. 

 Προσθήκη δαπάνης «AGROTIKA 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» 

αξίας 100,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «CNR LEATHER FUR FAIR 2013 ISTANBUL - ΕΠΙΠΛΑ» αξίας 139,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «CNR LEATHER FUR FAIR 2013 ISTANBUL - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 92,68€. 

 Προσθήκη δαπάνης «MAP FUR EXCELLENCE ΑΘΗΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» 

αξίας 15,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «40η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» αξίας 1.200,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «40η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 

187,79€ και αφορά στη διαμονή ενός ατόμου. 
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 Προσθήκη δαπάνης «40η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 

187,79€ και αφορά στη διαμονή δεύτερου ατόμου. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 1.660,96€. Από τη δαπάνη 

περικόπτεται το ποσό των 75,00€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη εκτύπωσης 

επαγγελματικών καρτών. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 1.585,96 €.   

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αξίας 24.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Προσθήκη δαπάνης «MARKETING PLAN ΣΚΟΠΙΑ» αξίας 6.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «MARKETING PLAN ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 6.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.204,20 € σε 99.394,35 €, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 92.325,00€ και 41.546,25 € αντίστοιχα. 

 

5.2 ΕΞ2-00225 ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 38.500,00€, καθώς η επιχείρηση 

καλύπτει τις ανάγκες της με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ» αξίας 1.990,00€. Η επιχείρηση αναφέρει ότι ο καυστήρας 

είναι απαραίτητος για τη γραμμή παραγωγής ρεζίνας. Η ρεζίνα είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία ενισχύεται το φυσικό πέτρωμα, ενώ ειδικά μικροσπασίματα και άλλα χαρακτηριστικά του 

επιδιορθώνονται. Η διαδικασία απαιτεί την παραμονή των πετρωμάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες 

υγρασίας και θερμοκρασίας, οι οποίες επιτυγχάνονται με την χρήση του καυστήρα.   

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Προσθήκη δαπάνης «SCANNER HP» αξίας 209,76€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΗΡ» αξίας 144,72€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ACCESS POINT ΓΙΑ BARCODE» αξίας 110,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ACCESS POINT MICRO ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ» αξίας 

490,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SERVER» αξίας 388,00€. Η δαπάνη δε γίνεται δεκτή, 

καθώς αφορά σε μικροεξοπλισμό (καλώδια, πολύμπριζα κλπ.) και κρίνονται μη επιλέξιμα. 

 Προσθήκη δαπάνης «HARD DISK HP» αξίας 640,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ROUTER» αξίας 215,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ E-SHOP» αξίας 

8.700,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ATLANTIS II CRM ΚΑΙ DC-MANAGER» αξίας 

5.460,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» αξίας 450,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ» αξίας 3.500,00€ από τη δαπάνη «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 262,50€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 

1.100,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MARMOMACC 2015» αξίας 8.760,00€. 
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 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΓΙΑ ΤΗΝ 

MARMOMACC 2015» αξίας 12.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ MARMOMACC 2015» αξίας 752,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ (ΓΙΑ MARMOMACC 

2015» αξίας 15,36€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ (MARMOMACC 2015)» 

αξίας 72,41€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (MARMOMACC 

2015)» αξίας 94,85€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ 

(MARMOMACC 2015)» αξίας 118,30€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ» 

αξίας 8.000,00€ από τη δαπάνη «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ Σ. ΑΡΑΒΙΑ» αξίας 8.000,00€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΜΕΛΕΥΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΙΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» αξίας 4.000,00€ από τη δαπάνη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ» αξίας 4.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 184.639,53€ σε 166.824,43€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 182.455,49€ σε 138.540,55€ και η δημόσια δαπάνη  διαμορφώνεται 

από 82.104,97€ σε 62.343,25€. 

 

5.3 ΕΞ2-00971 Α. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης απορρίπτεται ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι επιχειρούμενες αλλαγές αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του επενδυτικού 

σχεδίου, καθώς αφενός μειώνεται σημαντικά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός καταργώντας δαπάνες 

εξοπλισμού, προμήθειας λογισμικού και συμμετοχής σε εκθέσεις, οι οποίες θα αναβάθμιζαν τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης και θα ενίσχυαν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της, αφετέρου δε οι 

εναπομείνασες δαπάνες δεν εξυπηρετούν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης, καθώς κατά κύριο λόγο 

το επενδυτικό σχέδιο αποτελείται πλέον από συμμετοχές σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. 

Επιπλέον, κατόπιν περικοπών μη επιλέξιμων δαπανών ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μειώνεται κάτω από 

τις 20.000,00€.  

Η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αφορούσε τις κάτωθι δαπάνες: 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «Όργανα φυσικού αερίου» αξίας 5.329,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» αξίας 14.985,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ» αξίας 178,26€. Από τη δαπάνη 

περικόπτεται το ποσό των 99,26€, καθώς αφορούν σε αναλώσιμα. Η αξία της δαπάνης 

διαμορφώνεται στα 79,00€.   

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOP» αξίας 825,85€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ» αξίας 85,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ» αξίας 60,97€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ» αξίας 382,06€.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση δαπάνης «SEO Optimization» αξίας 6.532,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4Μ» αξίας 1.550,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» αξίας 38.068,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ» αξίας 100,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 1.377,60€.  
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6. Προσθήκη δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ESHOP» αξίας 1.510,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό 

της, καθώς δεν αφορά τον ΚΑΔ της επένδυσης και σχετίζεται με παράλληλη δραστηριότητα χονδρικού 

εμπορίου της επιχείρησης.  

7. Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 75,00€.  

8. Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 630,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικά εγκεκριμένων δαπανών συμμετοχής σε εκθέσεις στην Τουρκία, Αφρική, 

Ουγκάντα και Σερβία συνολικής αξίας 87.873,00€.  

 Κατάργηση αρχικά εγκεκριμένων δαπανών Επιχειρηματικών Αποστολών συνολικής αξίας 

18.000,00€ για τις χώρες Τουρκία (Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα), Ουκρανία, Κένυα-Αιθιοπία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νότιο Αφρική, Γερμανία.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 700,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην κατηγορία 4, καθώς αφορά δαπάνη προβολής.   

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 1.020,00€. Η δαπάνη περικόπτεται κατά 

120,00€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη εκτύπωσης καρτών. Η αξία της δαπάνης 

διαμορφώνεται στα 900,00€. 

 Προσθήκη νέων δαπανών α/α 15-20 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 2013» συνολικής αξίας 3.835,53€ και 

αφορούν έξοδα ενοικίασης περιπτέρου και εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών και εκτυπώσεων.  

Από τις παραπάνω δαπάνες προτείνονται οι εξής διορθώσεις: 

 Περικοπή της δαπάνης α/α 15 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 2013» αξίας 54,88€ η οποία αφορά σε ενοικίαση 

χώρου στάθμευσης ως μη επιλέξιμη. 

 Περικοπή της δαπάνης α/α 16 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 2013» αξίας 22,50€ η οποία αφορά σε προμήθεια 

προσκλήσεων για την έκθεση ως μη επιλέξιμη. 

 Κατάργηση δαπάνης α/α 19 αξίας -8,50€, καθώς αφορά σε πιστωτικό τιμολόγιο ενοικίασης 

εξοπλισμού. Το πιστωτικό τιμολόγιο λαμβάνεται υπόψη στη δαπάνη α/α 18 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 

2013» που αφορά σε ενοικίαση εξοπλισμού και η αξία διορθώνεται από 641,50€.   

 Προσθήκη νέων δαπανών α/α 21-25 «ΕΚΘΕΣΗ ENERGYTECH 2014» συνολικής αξίας 

5.134,82€ και αφορούν έξοδα ενοικίασης περιπτέρου και εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών εργασιών 

και ψηφιακές εκτυπώσεις.  

Από τις παραπάνω δαπάνες προτείνονται οι εξής διορθώσεις: 

 Περικοπή της δαπάνης α/α 23 «ΕΚΘΕΣΗ ENERGYTECH 2014» αξίας 39,40€ η οποία αφορά σε 

αγορά αναλώσιμων (ποτηράκια κλπ) ως μη επιλέξιμη. 

 

 Προσθήκη νέων δαπανών α/α 26-32 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 2014» συνολικής αξίας 3.375,69€ και 

αφορούν έξοδα ενοικίασης περιπτέρου και εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών εργασιών,  ψηφιακών 

εκτυπώσεων και μεταφοράς εκθεμάτων.  

Από τις παραπάνω δαπάνες προτείνονται οι εξής διορθώσεις: 

 Περικοπή της δαπάνης α/α 26 «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΘ 2014» αξίας 23,22€ η οποία αφορά σε αγορά 

αναλώσιμων (ποτηράκια, νερά κλπ) ως μη επιλέξιμη. 

 

 Προσθήκη νέων δαπανών α/α 33-41 «ΕΚΘΕΣΗ HOTELIA 2014» συνολικής αξίας 7.161,76€ και 

αφορούν έξοδα ενοικίασης περιπτέρου και εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών εργασιών,  ψηφιακών 

εκτυπώσεων και μεταφοράς εκθεμάτων.  

Από τις παραπάνω δαπάνες προτείνονται οι εξής διορθώσεις: 

 Η δαπάνη α/α 35 «ΕΚΘΕΣΗ HOTELIA 2014» περικόπτεται από τις 4.480,00€ σε 2.860,00€, 

καθώς επιλέξιμη είναι η ενοικίαση περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Κατάργηση δαπάνης α/α 36 αξίας -12,40€, καθώς αφορά σε πιστωτικό τιμολόγιο ενοικίασης 

εξοπλισμού. Το πιστωτικό τιμολόγιο λαμβάνεται υπόψη στη δαπάνη α/α 34 «ΕΚΘΕΣΗ 

HOTELIA 2014» που αφορά σε ενοικίαση εξοπλισμού μεταβάλλοντας την αξία της δαπάνης από 

652,72€ σε 640,32€.   

 

 Προσθήκη νέων δαπανών α/α 42-74 συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές στις χώρες 

Τουρκία-Κένυα-Αιθιοπία, Ιταλία, Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη), Μαλδίβες, Μαρόκο, 
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Μαλβίδες-Σρι Λάνκα, Κίνα, Κουβέιτ συνολικής αξίας 16.804,95€ και αφορούν έξοδα 

συμμετοχής σε επ. αποστολή, έξοδα διαμονής και μετακίνησης στελεχών.  

Από τις παραπάνω δαπάνες προτείνονται οι εξής διορθώσεις: 

 Στη δαπάνη α/α 42 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στις χώρες Τουρκία-Κένυα-Αιθιοπία 

περικόπτεται το ποσό των 280,00€, καθώς αφορά σε διπλή χρέωση αεροπορικών εισιτηρίων. Η 

αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 765,00€. 

 Στη δαπάνη α/α 45 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στις χώρες Τουρκία-Κένυα-Αιθιοπία 

γίνεται δεκτή στο ποσό των 176,18€ κατόπιν αποφορολόγησης. 

 Στη δαπάνη α/α 56 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στις Μαλδίβες γίνεται δεκτή στο ποσό 

των 680,00€ καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 

 Η δαπάνη α/α 57 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στις Μαλδίβες περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά σε δαπάνες ενοικίασης σκάφους. 

 Η δαπάνη α/α 63 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΟΚΟ ΔΕΚΑΜΒΡΙΟΣ 2014» γίνεται 

δεκτή έως του ποσού των 270,23€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 

 Η δαπάνη α/α 66 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ» γίνεται δεκτή 

έως του ποσού των 523,12€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες διατροφής. 

 Η δαπάνη α/α68 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΑ» αξίας 230,00€ περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά επιπλέον χρέωση για αλλαγή εισιτηρίων. 

 Η δαπάνη α/α69  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΑ» αξίας 481,08€ περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά επιπλέον χρέωση για αλλαγή εισιτηρίων. 

 Η δαπάνη α/α70  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΑ» αξίας 150,00€ περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά σε έκδοση βίζα.  

 Η δαπάνη α/α71  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΑ» αξίας 30,00€ περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη, καθώς αφορά σε έξοδα αποστολής βίζα. 

 Η δαπάνη α/α74  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΥΒΕΙΤ» περικόπτεται από τις 554,88€ 

στις 400,00€, καθώς σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος επιλέξιμη είναι τα έξοδα 

διαμονής έως 200,00€ ανά ημέρα ανά άτομο. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 5.000,00€ και αφορά την Τουρκία. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 5.000,00€ και αφορά την Αγγλία. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» ως προς την αξία από 4.000,00€ σε 4.800,00€. Δε γίνεται 

δεκτή η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και η αξία της δαπάνης επαναφέρεται στην 

αρχικής της αξία. 

 Προσθήκη δαπάνης α/α 76 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» αξίας 

1.500,00€.  Η δαπάνη περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς δεν αφορά σε δαπάνες coaching-

mentoring, αλλά σε συμβουλευτικές δαπάνες υποστήριξης πωλήσεων. Επιπλέον, η δαπάνη 

αφορά σε παροχή υπηρεσιών για διάστημα πριν την προκήρυξη του προγράμματος (Ιούλιος 

2013). 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» 

αξίας 5.000,00€. Η δαπάνη δε γίνεται δεκτή και περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς αφορά σε 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την είσοδο στην αγορά της Τουρκίας. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ» αξίας 1.500,00€. Η δαπάνη περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς δεν αφορά σε 

δαπάνες coaching-mentoring, αλλά σε συμβουλευτικές δαπάνες υποστήριξης πωλήσεων. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΝΕΑ 

ΑΓΟΡΑ» αξίας 5.000,00€. Η δαπάνη δε γίνεται δεκτή και περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς 

αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την είσοδο στην αγορά της Τουρκίας.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» αξίας 1.500,00 €. Η δαπάνη περικόπτεται ως 

μη επιλέξιμη, καθώς αφορά σε παροχή υπηρεσιών διοίκησης (οργανόγραμμα). Η δαπάνη 

περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς αφορά σε συμβουλευτικές δαπάνες υποστήριξης πωλήσεων 

και παροχής υπηρεσιών διοίκησης (οργανόγραμμα).   
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 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΝΕΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ» αξίας 5.000,00€. Η δαπάνη δε γίνεται δεκτή και περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς 

αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την είσοδο στην αγορά της Τουρκίας. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 1.000,00€. Η δαπάνη 

περικόπτεται ως μη επιλέξιμη, καθώς αφορά σε συμβουλευτικές δαπάνες και παροχής υπηρεσιών 

διοίκησης.   

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένουν σε 186.337,00€ και η δημόσια δαπάνη 

παραμένει σε 83.851,65€.  

 

5.4 ΕΞ2-01019 AMD TELECOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη δαπάνης «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 2.558,82€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ» αξίας 400,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, TABLETS» αξίας 10.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 990,00€. Η δαπάνη γίνεται 

δεκτή έως το ποσό των 831,93€ κατόπιν αποφορολόγησης. Επίσης, μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην 1Α σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ» αξίας 135,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην 1Α σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 4.620,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται 

από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 3, καθώς πρόκειται για σχεδιασμό και ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, η αξία της δαπάνης διορθώνεται στα 4.600,00€ σύμφωνα με τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά, ενώ διορθώνεται και η περιγραφή της δαπάνης σε 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» αξίας 5.000,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται 

από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 3, καθώς πρόκειται για σχεδιασμό και ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, διορθώνεται η περιγραφή της δαπάνης σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ». 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» αξίας 28.500,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 9.500,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 9.500,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» αξίας 14.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» αξίας 2.933,70€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή 

έως του ποσού των 2.296,80€, καθώς περιλαμβάνει μεταφράσεις που δε σχετίζονται με 

προωθητικό υλικό. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ» αξίας 965,00€. Η δαπάνη γίνεται δεκτή έως το ποσό των 

450,00€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες επαγγελματικών καρτών, φακέλων και 

επιστολόχαρτων. 

 Προσθήκη δαπάνης «UNITS ΔΙΚΤΥΟΥ KOMPASS» αξίας 2.000,00€. Η δαπάνη δε γίνεται 

δεκτή και περικόπτεται, καθώς αφορά σε προμήθεια πληροφοριών για επιχειρήσεις- δυνητικούς 

πελάτες από το marketplace KOMPASS.  

 Προσθήκη δαπάνης «GRS BASIC READ» αξίας 563,00€. 
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 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΝΔΡΟΜΗ KOMPASS» αξίας 1.050,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 977,06€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 352,80€. Η δαπάνη γίνεται 

δεκτή έως του ποσού των 320,72€ κατόπιν αποφορολόγησης. 

 Προσθήκη δαπάνης «GOOGLE ADWORDS» αξίας 7.643,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 9.500,00€. 

 Κατάργηση δαπάνη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 3.800,00€ κατόπιν σχετικής επιστολής της επιχείρησης. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 3.200,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 4.750,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 4 στην 5. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 4.750,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 4 στην 5. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 75.300,00 € σε 40.287,73 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 44.333,33 € σε 39.411,04 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 19.950,00 € σε 17.734,97 €. 

 

5.5 ΕΞ2-00830 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ» ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την αξία από 25.000,00€ σε 18.614,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 3.030,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 3.612,86€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ» αξίας 6.820,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» αξίας 8.915,42€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 108.467,62€ σε 79.703,34€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 108.467,62€ σε 60.465,00€  και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 37.963,67€ σε 21.162,75€. 

 

5.6 ΕΞ2-01304  EDWARD ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη δαπάνης «Εξοπλισμός» αξίας 1.138,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 
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 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ως προς το φυσικό 

αντικείμενο, την αξία από 6.910,00€ σε 421,00€ και τον προμηθευτή. Η δαπάνη μεταφέρεται από 

την κατηγορία 1 στην 1Α, καθώς αφορά σε εξοπλισμό επέκτασης-δημιουργίας δικτύων. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» ως προς την αξία 

από 9.500,00€ σε 5.200,00€ και ως προς τον προμηθευτή. Η δαπάνη γίνεται δεκτή με την 

προϋπόθεση ότι αποτελεί νέο ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι αναβάθμιση ή τροποποίηση ήδη 

υπάρχοντος καταστήματος. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ως προς την αξία από 

4.000,00€ σε 2.900,00€.  

 Τροποποίηση δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, την αξία 

από 10.010,00€ σε 2.870,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 2.827,00€, καθώς η δαπάνη 

περιλαμβάνει κόστος παραμετροποίησης, το οποίο δε μπορεί να ξεπερνά το 10% της αξίας του 

λογισμικού.   

 Προσθήκη δαπάνης «Λογισμικό» αξίας 400,00€.    

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗΣ» αξίας 5.115,45€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» ως προς την αξία από 

30.780,00€ σε 2.280,00€. 

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 

3.410,00€ από τη δαπάνη «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 445,48€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο ποσό των 378,18€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμα έξοδα διατροφής. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» ως προς 

την αξία από 25.000,00€ σε 13.880,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 155,70€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 3.820,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 552,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο 

ποσό των 395,00€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμα έξοδα διατροφής, ενώ επιπλέον επιλέξιμα 

είναι τα έξοδα διαμονής κατά τις ημέρες συμμετοχής στην έκθεση. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 140,70€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 

5.000,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 4.250,00€ ως προς τον 

προμηθευτή.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 127.975,45€ σε 62.185,58€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 115.425,00€ σε 59.090,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 51.941,25€ σε 26.590,50€. 

 

5.7 ΕΞ2-01301 ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

 Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ CUSTOMER LOYALTY» αξίας 12.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)» ως προς το 

φυσικό αντικείμενο και την αξία από 15.175,00€ σε 5.460,00€. Η δαπάνη διασπάται σε δύο 

επιμέρους δαπάνες: 
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 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)» αξίας 4.210,00€ 

 «MS OFFICE» αξίας 1.250,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην 2, καθώς 

πρόκειται για λογισμικό.  

 Προσθήκη δαπάνης «Εξοπλισμός πληροφορικής» αξίας 646,48€. 

 Προσθήκη δαπάνης «Εξοπλισμός μηχανογράφησης» αξίας 412,20€. 

 Προσθήκη δαπάνης «Εξοπλισμός μηχανογράφησης» αξίας 1.063,41€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» αξίας 6.200,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης «Κόστος διαμονής και ταξιδιού στην έκθεση Pitti Immagine Bimbo 

(Φλωρεντία)» αξίας 2.105,90€. 

 2. Κατάργηση δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση International Pitti Immagine Bimbo 

(Φλωρεντία)» αξίας 10.788,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 13.786,50€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ CONCEPT ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ IN TIME 

(ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015)» ως προς το φυσικό αντικείμενο και την αξία από 10.339,00€ 

σε 12.145,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «16ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΤΥΠΟ» ως προς την αξία από 4.100,00€ σε 4.099,90€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BOUTIQUE 20+4» ως προς την αξία από 3.360,00€ σε 

3.326,40€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ENERIGERS / BOUTIQUE FALL WINTER 14-15» 

ως προς την αξία από 5.180,00€ σε 4.950,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ENERIGERS / BOUTIQUE SPRING SUMMER 

2015» ως προς την αξία από 4.800,00€ σε 2.750,00€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης αξίας «Κόστος διαμονής και ταξιδιού στην έκθεση International 

Fashion Trade Show (Μόσχα)» αξίας 2.340,00€ από τη δαπάνη «Κόστος διαμονής στην έκθεση 

International Fashion Trade Show (Μόσχα)» αξίας 2.349,68€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό 

των 2.279,44€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής έως 200,00€ ανά άτομο και ανά ημέρα.   

 Προσθήκη δαπάνης «Δημιουργική σχεδίαση FW 2014» αξίας 928,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «Κόστος ταξιδιού στην έκθεση International Fashion Trade Show (Μόσχα)» 

αξίας 846,80€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BOUTIQUE 20+4» αξίας 3.909,96€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SPRING - SUMMER 80+2» αξίας 3.150,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ FALL - WINTER 2014» αξίας 

928,00€. Η δαπάνη περικόπτεται, καθώς εκ παραδρομής καταχωρήθηκε δύο φορές η ίδια 

δαπάνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 137.393,40€ σε 93.186,59€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 135.798,22€ σε 77.080,22€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 47.529,38€ σε 26.978,08€. 

 

5.8 ΕΞ2-01363 Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «Ημιαυτόματη παλετοδετική μηχανή» αξίας 3.690,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «Μηχανογραφικός εξοπλισμός» αξίας 14.820,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα» ως προς το 

μοντέλο και ως προς την αξία από 17.000,00€ σε 13.100,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» αξίας 498,00€.  
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 Προσθήκη δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 5.415,27€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 696,15€.  

 Προσθήκη δαπάνης «BARCODE SCANNERS» αξίας 13.375,00€. Η δαπάνη περικόπτεται κατά 

200,00€, καθώς αφορά σε προμήθεια επιπλέον μπαταριών και κρίνονται μη επιλέξιμες ως 

αναλώσιμα υλικά. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 13.175,00 €. 

 Προσθήκη δαπάνης «SCANNERS» αξίας 602,96€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 7.800,00€. Η δαπάνη περικόπτεται κατά 

400,00€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμη πιστοποίηση δικτύων. Η αξία της δαπάνης τελικώς 

διαμορφώνεται στις 7.400,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 1.684,00€. Η 

δαπάνη περικόπτεται ως μη επιλέξιμη.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίας 652,00€. Η δαπάνη περικόπτεται ως 

μη επιλέξιμη. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ» αξίας 450,00€. Η δαπάνη περικόπτεται ως μη 

επιλέξιμη. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» αξίας 140,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση δαπάνης «Έγχρωμος εκτυπωτής» ως προς την αξία από 4.800,00€ σε 4.568,00€. Η 

δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην κατηγορία 1 σύμφωνα με τον Οδηγό του 

Προγράμματος.  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Desktops και Ipad» αξίας 5.950,00€ του προμηθευτή ΑΝΑΛΥΣΙΣ 

ΠΛΑΣ ΑΕΒΕ από τη δαπάνη «Ipad 2» αξίας 454,47€ του προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 3.295,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «SERVER» αξίας 2.600,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 770,05€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 4.381,72€. 

 Προσθήκη δαπάνης «SERVER» αξίας 2.460,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 731,71€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROUTER» αξίας 4.381,72€. Η δαπάνη περικόπτεται στο 

ποσό των 3.802,86€, καθώς το ποσό των 578,86€ αφορά σε μη επιλέξιμη δαπάνη συμβολαίου 

παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τον router και κρίνονται μη επιλέξιμα. Επιπλέον η 

δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 2 στην 1Α, καθώς αφορά σε εξοπλισμό δημιουργίας-

επέκτασης δικτύων.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση δαπάνης «Τηλεφωνικό κέντρο» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την αξία 

από 2.541,99€ σε 2.256,56€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της, καθώς αφορά σε 

αναβάθμιση υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου και κρίνεται μη επιλέξιμη. 

 Τροποποίηση δαπάνης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» ως προς το φυσικό 

αντικείμενο, ως προς την αξία από 27.510,00€ σε 5.600,00€ και ως προς τον προμηθευτή από σε 

MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, ενώ έγινε και διόρθωση της περιγραφής της δαπάνης σε 

«Πληροφοριακό Σύστημα».   

 Τροποποίηση δαπάνης «Λογισμικά» ως προς το φυσικό αντικείμενο, την αξία από 8.660,00€ σε 

675,00€ 

 Προσθήκη δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» αξίας 1.256,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Η δαπάνη "Διαμονή σε ξενοδοχείο στη Ρώμη" περικόπτεται από τις 849,00€ σε 609,09€, καθώς 

επιλέξιμη είναι διαμονή κατά ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης, ενώ έγινε και αποφορολόγηση. 

 Τροποποίηση δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση MOSTRA ROTA» ως προς την αξία από 

6.830,68€ σε 7.200,00€. Δεν γίνεται δεκτή η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, καθώς 

επιλέξιμη είναι η ενοικίαση περιπτέρου έως 60τ.μ.   

 Τροποποίηση δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου για την MOSTRA ROTA» ως προς την αξία από 

4.564,70€ σε 4.105,88€. 
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 Γίνεται διόρθωση της αξίας της δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα» από 651,00€ σε 

563,03€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής έως δύο άτομα τις ημέρες συμμετοχής στην 

έκθεση, ενώ έγινε και αποφορολόγηση.  

 Τροποποίηση δαπάνης «Δαπάνες προβολής & προώθησης» ως προς την αξία από 12.700,00€ σε 

10.360,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στις 9.870,00€, καθώς περιλαμβάνει μη επιλέξιμες δαπάνες 

καρτ-ποστάλ και αφίσες. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ από πλαστικό με υφασμάτινο χερούλι» 

ως προς την αξία από 12.283,18€ σε 12.284,20€. Δε γίνεται αποδεκτή η αύξηση οικονομικού 

αντικειμένου δεδομένου ότι δε μεταβάλλεται και το φυσικό αντικείμενο. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Διαφημιστική δαπάνη στο περιοδικό Betterfly» αξίας 1.800,00€ 

από τη δαπάνη «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ» αξίας 356,25€. Η δαπάνη "ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ" αξίας 

356,25 € περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη δαπάνη.    

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ» αξίας 4.225,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ» αξίας 6.950,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ» αξίας 1.220,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 177.490,26€ σε 169.787,04€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 177.490,26€ σε 169.581,06€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 62.121,59€ σε 59.353,37€. 

 

5.9 ΕΞ2-00976 Μ.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Διόρθωση της περιγραφής της εγκεκριμένης δαπάνης από «Εκτυπωτής για τη δημιουργία 

εξατομικευμένων εικόνων επάνω στην οπίσθια όψη των προϊόντων της επιχείρησης 

(smartphones, tablets κ.α.).» σε «Εκτυπωτής για τη δημιουργία εξατομικευμένων εικόνων επάνω 

στην οπίσθια όψη των προϊόντων της επιχείρησης και συγκεκριμένα σε κινητά τηλέφωνα τύπου 

smartphones».  

 Προσθήκη δαπάνης «Εκτυπωτής για τη δημιουργία εξατομικευμένων εικόνων επάνω στην 

οπίσθια όψη των προϊόντων της επιχείρησης και συγκεκριμένα σε smartphones και tablets» αξίας 

20.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)» αξίας 9.500,00€  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 4.200,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 4.000,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 8.300,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 7.000,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 750,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Πιστοποίηση προϊόντος - Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία RoHS» αξίας 1.200,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης «Ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης (marketing campaign) στην αγορά 

της Σαουδικής Αραβίας» αξίας 64.706,00€. 
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 Κατάργηση δαπάνης «Ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης (marketing campaign) στην αγορά 

της Ιορδανίας» αξίας 18.382,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «Ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης (marketing campaign) στην αγορά 

της Κύπρου» αξίας 15.000,00€.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 

στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας» αξίας 30.000,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 

στην αγορά της Ιορδανίας» αξίας 11.550,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 

στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας» αξίας 16.000,00€.  

 Προσθήκη δαπάνης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 

στην αγορά της Κύπρου» αξίας 6.000,00€.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 132.088,00€ σε 122.500,00€, ο επιχορηγούμενος και η 

δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 122.500,00€ και 55.125,00€ αντίστοιχα. 

 

5.10 ΕΞ2-00065 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΑΣ ΖΙΡ» αξίας 

69.362,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΕΤΙPACK» ως προς την αξία από 25.000,00€ σε 

24.208,80€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΟΝΕΤΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BUFFER» αξίας 70.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση δαπάνης «WEBSENSE WEB FILTER» αξίας 7.927,70€.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ» ως προς την αξία από 1.500,00€ σε 

1.350,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην 3, καθώς αφορά σε εργαστηριακό 

εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ως προς την 

ποσότητα από 17 σε 15 και ως προς την συνολική αξία από 17.000,00€ σε 15.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 8.295,40€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» αξίας 3.500,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 7.507,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» αξίας 6.252,26€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» ως προς την αξία από σε 7.803,00€ σε 

7.596,00€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 7.176,44€ από τη δαπάνη 

«ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 4.158,57€ και αφορά στην Έκθεση Καναδά CRFA 2014. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 3.680,15€ κατόπιν αποφορολόγησης.    

 Αντικατάσταση δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ» αξίας 5.200,00€ από τη δαπάνη 

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ» αξίας 1.188,86€. 
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 Αντικατάσταση δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» αξίας 5.000,00€ από τη 

δαπάνη «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ» αξίας 1.286,55€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 

12.551,00€. Γίνεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου από 12.551,00€ σε 14.658,00€, καθώς 

η επιχείρηση, όπως αναφέρει και στο αίτημα, υποχρεώθηκε σε μείωση του οικονομικού 

αντικείμενου της δαπάνης δεδομένου ότι ο συνολικός αιτών προϋπολογισμός ξεπερνούσε τις 

200.000,00€ και δεν ήταν δυνατή συστημικά η υποβολή του αιτήματος.       

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΡΕΥΜΑ Κ.Α.» αξίας 2.343,70€.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 4.505,20€ για την έκθεση ANUFOOD 

2015 στην Τουρκία.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 5.000,00€ για την έκθεση 

ANUFOOD 2015 στην Τουρκία.  

 Προσθήκη δαπάνης «ENOIKIO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 4.239,71€ για την έκθεση 

GASTRONORD 2014 στην Σουηδία.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 3.766,59€ για την 

έκθεση FOODASIA 2014 στην Σιγκαπούρη.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ» αξίας 988,28 € για την έκθεση GULFOOD 

2015 στο Ντουμπάι.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΡΕΥΜΑ-ΕΠΙΠΛΑ-Κ.Α.» αξίας 2.212,07€ για 

την έκθεση NRA SHOW 2014 στο Σικάγο.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» αξίας 2.161,62€ για την έκθεση NRA SHOW 

2014.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 3.108,66€ για την έκθεση NRA SHOW 

2014. Η δαπάνη γίνεται δεκτή στο ποσό των 1.938,52€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής 

έως του ποσού των 200,00€ ανά ημέρα και ανά άτομο, ενώ δεν είναι επιλέξιμα έξοδα διατροφής. 

Επιπλέον έχει γίνει αποφορολόγηση. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 417,45€ για την έκθεση ANUFOOD 

2015 στην Τουρκία. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 386,53€ κατόπιν αποφορολόγησης. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 4.866,00€ για την έκθεση 

GASTRONORD 2014 στην Σουηδία. 

 Προσθήκη δαπάνη «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» αξίας 500,60€ για την έκθεση 

GASTRONORD 2014 στην Σουηδία.  

 Προσθήκη δαπάνη «ΔΙΑΜΟΝΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 1.124,89€ για την έκθεση 

GASTRONORD 2014 στην Σουηδία, Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 829,93€, καθώς 

επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής για τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης, ενώ δεν είναι 

επιλέξιμα έξοδα διατροφής. Επιπλέον έγινε αποφορολόγηση. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ & ΦΟΥΡΝΟΥ» αξίας 808,65€ για την 

έκθεση FOODASIA 2014.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» αξίας 62,93€ για την έκθεση FOODASIA 

2014.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & HOSTESS» αξίας 841,70€ για την 

έκθεση FOODASIA 2014.  

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ SAMPLES» αξίας 946,76€ για την 

έκθεση FOODASIA 2014  

 Προσθήκη δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ SAMPLES» αξίας 952,90€ για την 

έκθεση FOODASIA 2014. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 925,20€, καθώς αφορά σε μη 

επιλέξιμα έξοδα τελών.  

 Προσθήκη δαπάνη «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 406,92 € για την έκθεση 

CRFA 2014 στον Καναδά. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 360,10€ κατόπιν 

αποφορολόγησης. 

 Προσθήκη δαπάνη «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ» αξίας 529,52€ για την έκθεση CRFA 2014 

στον Καναδά. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 468,60€ κατόπιν αποφορολόγησης.  

 Προσθήκη δαπάνη «ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 2.399,31€ για την έκθεση CRFA 2014 

στον Καναδά. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 1.537,38€, καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα 

διατροφής, ενώ έγινε και αποφορολόγηση. 
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Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» αξίας 4.000,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» αξίας 4.000,00€. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 200.000,00 € σε 199.134,63 € και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 90.000,00 € σε 89.610,58 €. 

 

5.11 ΕΞ2-00837 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κοινές ενέργειες: 

 Κατηγορία 4: Κατάργηση αρχικής δαπάνης «IN-STORE PROMOTION» αξίας 4.700,00€. 

 Κατηγορία 5: Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ MARKETING ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ» αξίας 

7.000,00€. 

Η επιχείρηση αιτείται την κατάργηση της συνεργασίας δεδομένου ότι μία εκ άλλων επιχειρήσεων δεν 

έχει υλοποίηση το επενδυτικό σχέδιο. 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση δαπάνης «Ηλεκτρονικός ανιχνευτής μετάλλων» αξίας 10.335,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ» 

αξίας 1.191,60€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΤΑΣ» αξίας 796,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ & ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ» ως προς 

την αξία από 1.500,00€ σε 1.460,00€ και ως προς τον προμηθευτή. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΖΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την αξία από 10.800,00€ σε 8.400,00€ και τον 

προμηθευτή. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Μηχανή συσκευασίας και θερμικός εκτυπωτής» αξίας 38.500,00€ 

από τη δαπάνη «ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ - ΤΟΥΝΕΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ» 

αξίας 7.600,00€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΞΥΡΑΝΤΗΣ CDX 9 COOL» αξίας 1.010,00€ από τη δαπάνη 

«ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ - ΞΗΡΑΝΤΗΣ - ΦΙΛΤΡΑ - ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500L» αξίας 8.000,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΟΥΡΤΙΝΑ - ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ» αξίας 522,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΡΑΦΙΕΡΑ ΤΡΟΧΙΛΑΤΗ ΙΝΟΧ» αξίας 600,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ» αξίας 17.845,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» αξίας 2.740,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ» αξίας 2.800,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ως προς τον εξοπλισμό, την αξία από 5.260,00€ σε 2.251,13 και ως προς τον 

προμηθευτή. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Η/Υ» αξίας 585,00€.   

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «SALES MANAGEMENT SOFTWARE» αξίας 3.850,00€ από τη 

δαπάνη «Entersoft CRM & Mobile Suite» αξίας 3.850,00€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» αξίας 15.600,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 
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 Κατάργηση δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 

2015» αξίας 6.410,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ DETROP 

2014» αξίας 1.130,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ DETROP 

2015» αξίας 1.130,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL» αξίας 

14.537,20€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΡΩΣΙΑ» αξίας 6.100,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΞΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DETROP 2014» αξίας 850,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΞΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DETROP 2014» αξίας 850,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΞΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DETROP 2015» αξίας 850,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «In - store promotion» αξίας 4.700,00€. 

 Τροποποίησης δαπάνης «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΔΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 60 Τ.Μ.» ως προς την αξία από 16.500,00€ σε 15.300,00€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

DETROP 2014» αξίας 8.810,00€ από τη δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 

2015» αξίας 6.145,00€.   

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

ΕΚΘΕΣΗ SIAL» αξίας 2.480,00€ από τη δαπάνη «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» αξίας 325,48€.   

 Τροποποίησης δαπάνης «ΠΡΟΣΠΕΚΤ 28 ΣΕΛΙΔΩΝ» ως προς την αξία από 5.650,00€ σε 

12.960,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΣΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» αξίας 

9.276,40€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ SIAL 2014» αξίας 

2.329,16€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 2.117,44€ κατόπιν αποφορολόγησης.   

 Προσθήκη δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Δ. ΕΚΘΕΣΗ SWEETS & SNAKS 

MIDDLE EAST DUBAI 2014» αξίας 7.795,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ DUBAI 2014» αξίας 3.894,48€. Η δαπάνη 

γίνεται δεκτή έως του ποσού των 2.000,00€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής έως 

200,00€/ημέρα/άτομο και για τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης.     

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ DUBAI 2014» αξίας 1.105,76€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ DETROP 2015» αξίας 

1.500,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ SWEETS & 

SNACKS MIDDLE EAST DUBAI 2015» αξίας 1.875,00€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ DUBAI 2015» αξίας 

1.317,84€. 

 Προσθήκη δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ DUBAI 2015» αξίας 3.438,71€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο ποσό των 2.000,00€, καθώς επιλέξιμα είναι τα έξοδα διαμονής έως 

200,00€/ημέρα/άτομο.      

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IFS» αξίας 5.000,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ MARKETING ΓΙΑ ΡΩΣΙΑ» αξίας 7.000,00€. 

 Τροποποίηση δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» ως προς την αξία από 5.700,00€ σε 

4.000,00€.  
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 187.389,80€ σε 124.371,05€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 103.064,39€ σε 55.966,97€. 

 

5.12 ΕΞ2-01001 ΑΦΟΙ Α ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣΕΤΙΚΕΤΑΣ 200 mm ΚΑΙ 

ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ» αρχικής αξίας 

10.900,00€ του προμηθευτή LIT SOLUTIONS . 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ 

ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ TEMPO» αρχικής αξίας 48.000,00€ του προμηθευτή 

BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Φορητό καρότσι μεταφοράς» 2 τεμάχια συνολικής αξίας 31,70€ από 

τον προμηθευτή BODNAR PAL BALAZS. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τοποθέτηση σύνδεση boiler 1000l για αποθήκευση ζεστού νερού 

χρήσης από υπάρχον ηλιακό σύστημα, Υλικά εγκατάστασης, εργασία τοποθέτησης» αξίας 4247€ 

από τον προμηθευτή ΦΙΛΙΝΤΑΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ξηραντής ψυκτικού τύπου 18 με προ φίλτρο και τελικό φίλτρο» αξίας 

16500€ από τον προμηθευτή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ 1”» αξίας 1700€ από τον προμηθευτή ΑΦΟΙ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε "ΒΙΟΔΟΝΤ". 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΝΟΥ INNOPACK VT200F 

Εντομοπαγίδα RT-30/HACCP» αξίας 1.975,40€ από τον προμηθευτή SIVVAS Α.Ε". 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΕΓ.40.12.2.50Β» αξίας 955€ από τον προμηθευτή ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

Π.& Α. Ο.Ε. Η δαπάνη αφορά σε συντήρηση μηχανημάτων της επιχείρησης και δεν είναι 

επιλέξιμη για το πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν γίνεται δεκτή.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΛΥΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150 bar 15lt ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΙΣOΔO ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 85 Co 5,5 HP» αξίας 1570€ από τον 

προμηθευτή AXELTEAM P.C. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΛΑΤΩΝ , λεκάνη60*40*14 Με διάτρητο πάτο , 

Χειράμαξα , Μπανιέρα» αξίας 7150€ από τον προμηθευτή ANCON HELLAS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΝ ΕΠE. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ HARDWARE» αρχικής αξίας 

11.827,00€ του προμηθευτή ΣΙΑΜΠΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Samsung Security Καταγραφικό AV16 Καναλιών» αρχικής αξίας 

2.490,00€ του προμηθευτή ΣΙΑΜΠΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC INTEL ι3-3220 8GB RAM 500G HDD, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

2G,ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS P8671-V L?2, WIRELESS KEYBOARD –MOUSE ,ΟΘΟΝΗ LG22» 

αξίας 700€ από τον προμηθευτή ΤΖΙΒΕΛΕΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC i3 RAM 8GB HDD 500 GB VGA 2GB GRAPHICS CARD 

KEYBOARD MOUSE WIRELESS , RAM DDR3 2400 2?8GB ,  LG 34” 4K IPS Ultra Wide 

Monitor ,  ASUS 24” Full HD Monitor , Tablet Προώθησης-Τιμολόγησης Travel set wins (Asus 

4G LTE DC-HSPA +10.1”, 2Gb DDR3L, 32Gb+64Gb , QuadCore, HDMI, BT+WiFi, 

Cardreader, BT Keyboard w Dock, Windows RT Tablet, BT Mouse, Asus Stereo Headphones, 

BT Handsfree, Τσάντα Netbook 10.1”) , 2?USB to Fast Ethernet LAN, 2?Nano σε Micro 

SIM/Nano , D-Link DAP-1665  , ADSL Modem/Router ,  UPS Online Double Conversion 3KVA 

, UPS Online Double Conversion 1KVA». Σύνολο αξίας δαπάνης στα 13.125,80€ από τον 

προμηθευτή ΚΑΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Από την δαπάνη αυτή περικόπτονται 3 τεμάχια corsair 

commander mini αξίας 3*145€=435€ & 3 τεμάχια corsair link lighting node αξίας 3*80€=240€ 
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(σύνολο περικοπής 435€+240€=675€) ως μη επιλέξιμα για το πρόγραμμα καθότι αποτελούν 

εξοπλισμό ψυχαγωγίας, οπότε η δαπάνη διαμορφώνεται στα 12.450,80€ (13.125,80€ - 675€).  

 Προσθήκη νέας δαπάνης "Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7 Keyboard,Colo ,  TP- Link TL-PS110U Print 

Server ,  Asus ROG Front Size ,  Asus OC Panel» αξίας 617€ από τον προμηθευτή ΚΑΝΑΒΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Logitech Webcam , Delock External Card Reader 91484 35 , Sandisk 

Flash Disk 64GB Cruzer Extreme USB 3.0, Raidsonic HDD Docking Station Icy ,  Delock 

Converter 65063 Micro-B USB,  D-Link NAS ShareCenter» αξίας 265,82€ από τον προμηθευτή 

ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α. &ΣΙΑ Ε.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης "D-Link Range Extender DIR-505 RJ-45 Mbps & Wireless 150Mbps » 

αξίας 32,14€ από τον προμηθευτή ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α. &ΣΙΑ Ε.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «CYBEROAM APPLIANCE CR25Ing » αξίας 584€ από τον 

προμηθευτή Genco Power Α.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Phanteks Enthoo Luxe Full Tower no PSU Black» αξίας 119,40€ από 

τον προμηθευτή ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α. &ΣΙΑ Ε.Ε.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Sharkoon mouse Wired optical , Raisonic Converter IB-AC603A-U3 

USB 3.0 to SATA ,  Samsung External Blu Ray 3.5 “, Logilink mouse wireless optical ID0078 

Bluetooth Black» αξίας 98,47€ από τον προμηθευτή ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α. &ΣΙΑ Ε.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Logilink Headset Wireless BT0027 Mono Black» αξίας 

13,73€ από τον προμηθευτή ΤΣΑΤΙΔΗΣ Α. &ΣΙΑ Ε.Ε. 

   Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SOFTWARE» αρχικής αξίας 

3.846,05€ του προμηθευτή ΣΙΑΜΠΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ms Office 2016032/64-bit EN , Ms Office 2016032/64-bit GR , 

Microsoft Exchange Server 2016 ,  Acronis MS Exchange Server Backup &Recovery , Backened 

Order System + Image Tiles (κωδικας για site),Pamela Business Ed. For skype-5 Users» αξίας 

8.186,26€ από τον προμηθευτή ΚΑΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «DOCUMENT ASSESSMENT On- site Audit Halal decision 

Production site Certification Product Certificate Food Toll Car(km)» αξίας 2532€ από τον 

προμηθευτή HALAL CERTIFICATION SERVICES. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΗΠΑ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) 

αρχικής αξίας 5.500€ του προμηθευτή BIOLOGICAL EXPORT LTD. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» 

αρχικής αξίας 6.600€ του προμηθευτή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 

E-MAIL αρχικής αξίας 2.100€ του προμηθευτή ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ αρχικής αξίας 20.000€ του προμηθευτή ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ IFE LONDON (22-

25/3 2015)» αρχικής αξίας 13.300€ του προμηθευτή BIOLOGICAL EXPORT LTD. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Εκτύπωση Προσπέκτους 32 σελ. (1000 τεμ.)» αρχικής αξίας 

7.800€ του προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ξενόγλωσσα 3*2.600€=7.800€).  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» EUROPAGES αρχικής 

αξίας 4874€ στα 2437€ λόγω μείωσης της ποσότητας από 2 τεμάχια στο 1 τεμάχιο. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Παραγωγή 20λεπτου ντοκιμαντέρ συνολικής παρουσίασης εταιρείας 

& εγκαταστάσεων Παραγωγή 5λεπτης τηλεοπτικής παρουσίασης προϊόντων Παραγωγή 

35”τηλεοπτικού σποτ» αξίας 20.000€ από τον προμηθευτή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τραπέζι προώθησης Promoter Table DS-DS-08» 10 τεμάχια 180€ 

αξίας 1.800€ από τον προμηθευτή ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΣΥΡΟΣ.  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ηλεκτρονικό prospectus-κατάλογος σε FlasDrive 8GB USB 3.0 με 

εγγραφή των prospectus, φυλλαδίων, Videos κ.α ηλεκτρονικού υλικού της εταιρείας» αξίας 

8.190€ από τον προμηθευτή ΚΑΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ» 500τμχ*2,41€/καθένα αξίας 1205€ από τον 

προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ 4 ΧΡΩΜΙΑ» αξίας 1168€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κουτιά συσκευασίας» αξίας 1020,25€ από τον προμηθευτή 

ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Η συγκεκριμένη δαπάνη περικόπτεται ως μη επιλέξιμη για το 

πρόγραμμα καθότι τα υλικά συσκευασίας προϊόντων της επιχείρησης είναι λειτουργική δαπάνη 

της επιχείρησης και δεν επιδοτείται από το παρόν πρόγραμμα.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κουτιά Μικροβελέ» αξίας 1101,50€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Η συγκεκριμένη δαπάνη περικόπτεται ως μη επιλέξιμη για το πρόγραμμα καθότι τα 

υλικά συσκευασίας προϊόντων της επιχείρησης είναι λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης και δεν 

επιδοτείται από το παρόν πρόγραμμα.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αφίσες - Έντυπα» αξίας 1088,23€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έντυπα - Αφίσες» αξίας 480€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Διορθώνεται η αξία της δαπάνης στα 1.177,20€ σύμφωνα με το ΤΔΑ479/10-9-2014. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αυτοκόλλητο διαφημιστικό με σμάλτο διάστασης 3cm*1cm» αξίας 

200€ από τον προμηθευτή ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΣΥΡΟΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «4 page article running in March 2015, July 2015,September 

2015,November 2015. Ful page advert running in Jahnuary 2015,February 2015, April 2015, June 

2015, August 2015. Advrbs and articles to be pated across UAE, Switzerland, Far East.» αξίας 

5000€ από τον προμηθευτή MEDIA GLOBAL LTD. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστική παρουσίαση στο έντυπο TRIIRIS-ANUGA 2015» αξίας 

3000€ από τον προμηθευτή B&B Β.ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ-Σ.ΝΟΥΣΙΑΣ Ο.Ε. 

 Αλλαγή προμηθευτή στην δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ GULF 

FOOD(DUBAI) με περίπτερο 12τμ.» αξίας 6720€ σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ. 

 Aλλαγή προμηθευτή αρχικής δαπάνης «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στο Ντουμπάι 

αξίας 5.500€ από ΒΙΟLOGICAL EXPORT LTD σε ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ – ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΕ .    

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην Διεθνή έκθεση INTERFOOD SOFIA (11-14 

November 2015)» αξίας 4560€ από τον προμηθευτή A&M Group 1 Ltd. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκδήλωση μικρής διάρκειας στη FYROM , στα 10*VERO DOOEL 

S/Ms στη BITOLA και SKOPJE 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2015» αξίας 5100€ από τον 

προμηθευτή A&M Group 1 Ltd. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή σε εκδήλωση μικρής διάρκειας στα Η.Α.Ε Επίναυλος 

υπηρεσιών» αξίας 2.139,92€ από τον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΑΣ.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή σε εκδήλωση μικρής διάρκειας στα Η.Α.Ε (ΝΤΟΥΜΠΑΙ)» 

αφορά σε μεταφορά έντυπου προωθητικού υλικού αξίας 170€ από τον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΟΓΑΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή σε εκδήλωση μικρής διάρκειας» ταξιδιωτική ασφάλεια 

αξίας 108€ από τον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΑΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκδήλωση μικρής διάρκειας στα Η.Α.Ε» αξίας 3436€ από τον 

προμηθευτή ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΑΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έντυπα» αξίας 840€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστικά banner σε μουσαμά» αξίας 675€ από τον προμηθευτή 

ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Δημιουργία εντύπων και διαφημιστικών» αξίας 1134€ από τον 

προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστικά έντυπα» αξίας 1.086,25€ από τον προμηθευτή 

ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Καρτελάκια» αξίας 1.194,34€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Η δαπάνη περικόπτεται καθότι αφορά σε παραγωγή υλικού συσκευασίας προϊόντων 

(εκτύπωση 89.900 καρτελάκια αξίας 0,01€ έκαστο).   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Καρτελάκια» αξίας 1.195,70€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Η δαπάνη περικόπτεται καθότι αφορά σε παραγωγή υλικού συσκευασίας προϊόντων 

(εκτύπωση 89.902 καρτελάκια αξίας 0,01€ έκαστο).   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Καρτελάκια» αξίας 964,65€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Η δαπάνη περικόπτεται καθότι αφορά σε παραγωγή υλικού συσκευασίας προϊόντων 

(εκτύπωση 89.320 καρτελάκια αξίας 0,01€ έκαστο).   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έντυπα» αξίας 1101,75€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έντυπα» αξίας 994,50€ από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αυτοκόλλητα για Promoter Stands γευστικών δοκιμών» αξίας 700€ 

από τον προμηθευτή ΠΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτύπωση προσπέκτους 32 σελ στα Αγγλικά» 620 τεμάχια αξίας 

1.475,60€ από τον προμηθευτή ART GRAPHIC Γ.ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ-Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστικά έντυπα διάσταση Α4, σελίδες 36» 900 τεμάχια αξίας 

2.394€ από τον προμηθευτή ART GRAPHIC Γ.ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ-Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτύπωση σε φλασάκια τμχ 1000 σε 3 χρώματα» αξίας 300€ από τον 

προμηθευτή ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΛΑΣΗΣ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 155.957,05€ σε 148.974,17€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 155.957,05€ σε 148.974,17€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 70.180,67€ σε 67.038,38€. 

 

5.13 ΕΞ2-01924 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 1A:  

 Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών η οποία δεν υπήρχε στο Τεχνικό Παράρτημα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ - ΟΘΟΝΕΣ - LAPTOP» αξίας 2248,78€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 3650€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET EPSON L355» αξίας 180,59€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SCANNER HP SKANJET 5590» αξίας 306,99€. Η δαπάνη 

διορθώνεται στα 249,59€ διότι εκ παραδρομής είχε προστεθεί ο ΦΠΑ του ΤΔΑ329980/29-9-

2014 στην αίτηση τροποποίησης.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ» αξίας 700€. Η δαπάνη 

διορθώνεται στα 569,10€ διότι εκ παραδρομής είχε προστεθεί ο ΦΠΑ του ΤΔΑ256100/02-05-

2014 στην αίτηση τροποποίησης.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ» αξίας 219€. Η δαπάνη 

διορθώνεται στα 178,06€ διότι εκ παραδρομής είχε προστεθεί ο ΦΠΑ του ΤΔΑ327613/15-09-

2014 στην αίτηση τροποποίησης.   

 Κατηγορία δαπανών 3 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «πιστοποιήσεις» αξίας 20.550€ του προμηθευτή AETEC.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ» αξίας 5.400€ από τον προμηθευτή 

BUNDESANSTALT FUR STRABENWESEN  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «πιστοποιήσεις προϊόντων» αξίας 3.368 € από τον προμηθευτή 

BUNDESANSTALT FUR STRABENWESEN. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «πιστοποιήσεις προϊόντων» αξίας 8.100€ από τον προμηθευτή 

BUNDESANSTALT FUR STRABENWESEN. 

Κατηγορία δαπανών 4 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ» αξίας 25.250€ του προμηθευτή ATHANASIADIS 

ILIAS.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «συμμετοχή σε διεθνή έκθεση» αξίας 8.045€ στην 

Κωνσταντινούπολη.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «επιπλέον εξοπλισμός περιπτέρου» αξίας 390€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «διαμονή σε ξενοδοχείο» αξίας 140€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «αεροπορικά εισιτήρια» αξίας 124,74€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «αεροπορικά εισιτήρια» αξίας 64€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «διαφημιστικό υλικό έκθεσης» αξίας 2035€.  

Κατηγορία δαπανών 5 :  

 Αλλαγή προμηθευτή αρχικής δαπάνης «έρευνα αγοράς Ουκρανίας» αξίας 4.500€ από τον 

προμηθευτή ATHANASIADIS ILIAS σε FILIPOV G.I. 

 Αλλαγή προμηθευτή αρχικής δαπάνης «έρευνα αγοράς Ρωσίας» αξίας 4.500€ από τον 

προμηθευτή ATHANASIADIS ILIAS σε FILIPOV G.I. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ Η.Α.Ε.» αξίας 4.500€ 

NORTH SOLUTIONS PC.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ» αξίας 18.600€ του προμηθευτή AETEC. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ» αξίας 4.000€ του προμηθευτή SARTONIA LTD. 

 Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου στη δαπάνη «Υποστήριξη και παρακολούθηση του 

επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια και 

Ανταγωνιστικότητα»» από αρχική αξία 4.000€ στα 3.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ» αξίας 3.500€ από τον προμηθευτή W ROAD MAINTENANCE.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ» αξίας 3.500€ από τον προμηθευτή W ROAD MAINTENANCE.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ» αξίας 3.500€ από τον προμηθευτή W ROAD MAINTENANCE.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ» αξίας 3.500€ από τον προμηθευτή W ROAD MAINTENANCE.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 85.900,00€ σε 60.742,86€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 65.428,57€ σε 46.111,23€ και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 29.442,86€ σε 20.750,05€. 

 

5.14 ΕΞ2-00682 ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (β) 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα γίνεται 

αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / 

επαλήθευση και πριν οποιαδήποτε εκταμίευση, να διαπιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί σε δράση χρηματοδοτούμενη από πρόγραμμα άλλου Διαρθρωτικού 

Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – ΕΤΑ κλπ) ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 

ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλο Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει 

να διαπιστώνεται ότι τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς την ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους. 
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών:  

 

Κατηγορία δαπανών 1 :  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΡΑΦΙΝΕΖΑ (ΣΠΑΣΟΥΑΡ)» αρχικής αξίας 7.500€ στα 7.350€ 

από τον ίδιο προμηθευτή ΙΝΟΚΑΤ ΕΠΕ (μικρή μείωση στην τιμή χωρίς αλλαγές στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά).  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ» αρχικής αξίας 54.950€ (3.500 τεμάχια * 

15,70€/τεμάχιο) του προμηθευτή MG HELLAS EPE σε «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» αξίας 8.887,20€ (529 τεμάχια * 16,80€/τεμάχιο) από τον προμηθευτή 

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΒΕΕ.    

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 2.068€ από τον προμηθευτή 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ» αξίας 4.500€ από τον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ 

ΑΕΒΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΟΡΝΟΣ» αξίας 950€ από τον προμηθευτή ΥΙΟΙ Β ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΝ 

ΟΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αξίας 1.892€ 

από τον προμηθευτή ΤΗΛΕΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕ.   

Κατηγορία δαπανών 2 :  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» αρχικής αξίας 7.000€ του προμηθευτή 

ULTRAVISION ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΑΕ σε «προμήθεια ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων» (άδειες χρήσης 

SINGULARLOGIC ENTERPRISE SUITE) αξία 7.630€ από τον προμηθευτή SINGULAR 

LOGIC AE.  Σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή από τα 7630€ τα 4630€ αφορούν στην 

αξία του λογισμικού και τα 3000€ αφορούν σε δαπάνη παραμετροποίησης, εγκατάστασης και 

εκπαίδευσης. Από τα 3000€ γίνονται δεκτά μόνον τα 463€ ήτοι το 10% της αξίας του λογισμικού 

4630€ διότι σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος η δαπάνη παραμετροποίησης, 

εγκατάστασης, εκπαίδευσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της αξίας του λογισμικού. Συνεπώς η 

δαπάνη συνολικά περικόπτεται στα 4630€+463€=5.093€. 

Κατηγορία δαπανών 3 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 

αρχικής αξίας 3.000€ του προμηθευτή Q CERT LTD. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» αρχικής αξίας 

1.800€ του προμηθευτή ΛΟΓΟΤΥΠΟ.  

Κατηγορία δαπανών 4 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL 2014» αρχικής 

αξίας 15.000€ του προμηθευτή ΟΠΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ PLMA'S "WORLD 

OF PRIVATE LABEL» αρχικής αξίας 14.400€ του προμηθευτή ΟΠΕ.  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «12 ΣΕΛΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» αρχικής αξίας 2.520€ του 

προμηθευτή ΛΟΓΟΤΥΠΟ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 3834€ (ANUGA 2015 

KOΛΩΝΙΑ) από τον προμηθευτή Α ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» 

αφορά στην έκθεση ANUGA 10/2015 COLOGNE GERMANY αξίας 7.784€ από τον 

προμηθευτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ.  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» 

αφορά στην Διεθνή έκθεση FINE FOOD 2014 MELBOURNE AUSTRALIA αξίας 2360,98€ από 

τον προμηθευτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» 

αφορά στην έκθεση FINE FOOD 2014 MELBOURNE AUSTRALIA αξίας 2.439,02€ από τον 

προμηθευτή ΟΠΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 4.563€ (FINE FOOD 2014 

MELBOURNE AUSTRALIA) από τον προμηθευτή Α ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» (FINE FOOD 2014 

MELBOURNE AUSTRALIA) αξίας 2.680,00€ από τον προμηθευτή ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ 

ΑΕ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (FINE FOOD 2014 MELBOURNE 

AUSTRALIA) αξίας 300€ από τον προμηθευτή ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ενοικίαση εξοπλισμού περιπτέρου» (ANUGA 2015 KOΛΩΝΙΑ) αξίας 

843€ από τον προμηθευτή ΕΞΠΟ ΣΥΣΤΕΜ ΑΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ» (ANUGA 2015 KOΛΩΝΙΑ) αξίας 

705€ από τον προμηθευτή ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ.  

Κατηγορία δαπανών 5 :  

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ» αρχικής αξίας 5000€ του προμηθευτή ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 116.670,00€ σε 61.749,20€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 108.440,00€ σε 61.749,20€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 48.798,00€ σε 27.787,14€. 

 

5.15 ΕΞ2-01745 ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Δημιουργία ηλεκτρονικής βιτρίνας - eshop» ως προς το φυσικό 

αντικείμενο σύμφωνα με το τιμολόγιο , καθώς δεν υλοποιείται το banner campaign system. Το 

οικονομικό αντικείμενο παραμένει 9.000€ και ο προμηθευτής παραμένει η AST AE.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Βελτίωση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο» 

ως προς το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με το τιμολόγιο. Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει 

3.750€ και ο προμηθευτής παραμένει η AST AE.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικό μόδας του 

εξωτερικού» αξίας 5.200€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και εντύπων» αξίας 19.980€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1» αξίας 2.300€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 2» αξίας 8.150€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΚΑΡΤΟΛΙΝΩΝ 3» 

αξίας 6.700€. Περικόπτονται 850€ που αφορούν καρτολίνες ως μη επιλέξιμη δαπάνη. Η δαπάνη 

μετονομάζεται σε «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» και η αξίας της 

διαμορφώνεται από 6.700€ σε 5.850€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 4» αξίας 6.950€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στην Αγία Πετρούπολη» 

αξίας 6.400€. 
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 Κατάργηση 2 αρχικών δαπανών «Κόστος προετοιμασίας για συμμετοχή σε έκθεση στη Μόσχα» 

συνολικής αξίας 15.290€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στο Καζακστάν» αξίας 

7.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PAID SEARCH MARKETING» αξίας 12.000€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Έρευνα αγοράς στην αγορά στόχο της Ρουμανίας» αξίας 3.500€. 

 Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 4.000€ ως προς την επωνυμία του προμηθευτή από 

Α.ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης να διαπιστωθεί ο 

εξωστρεφής χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 82.620,00€ σε 60.500,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 71.875,00€ σε 60.500,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 39.531,25€ σε 33.275,00€. 

 

5.16 ΕΞ2-01527 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

 Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Προμήθεια Hardware» ως προς το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα 

με τα συνημμένα τιμολόγια και ως προ το οικονομικό αντικείμενο από 9.830€ σε 3.10,67€, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από LEVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Κ Ε σε Info Quest 

Technologies ΑΕΒΕ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Περιφερειακός εξοπλισμός» αξίας 4.660€.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «οπτικοακουστικά μέσα» αξίας 2.097,95€.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Λογισμικό Διαχείρισης Έργου "Top Project Management"» 

αξίας 13.000€ με προμηθευτή την LEVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Κ Ε σε 

«Λογισμικό Διαχείρισης Έργων και πελατών» αξίας 8.000€ με προμηθευτή τον Δ. ΓΙΑΝΝΟ & 

ΣΙΑ ΕΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «OFFICE» αξίας 1.110€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SEN» αξίας 2.542€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 2.524€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Εφοδίων στο Ιράκ» 

αξίας 23.000€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Επιχειρηματική Αποστολή στο Ιράκ» αξίας 2.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «κατασκευή περιπτέρου» αξίας 3.500€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ DETROP» αξίας 4.197,50€.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Προβολή Προώθηση μέσω Δικτύων Κοινωνικής Δικτύωσης» ως 

προς το φυσικό αντικείμενο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο από 7.000€ σε 2.000€ ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από WIN ΕΠΕ σε Δ. ΓΙΑΝΝΟ & ΣΙΑ ΕΕ.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» αξίας 2.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΦΙΛ» αξίας 

500€. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2ΓΛΩΣΣΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ» αξίας 980€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΤΥΠΟΥ» αξίας 

2.910€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αξίας 4.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ» αξίας 5.660€.  

Κατηγορία δαπανών 7: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Πρόσληψη προσωπικού» ως προς το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο από 20.000€ σε 12.857,14€.  

Κατηγορία δαπανών 8: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» αξίας 2.600€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO9001» αξίας 700€. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης να διαπιστωθεί ο 

εξωστρεφής χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 74.830,00€ σε 65.849,26€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε  64.285,71€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 28.928,57€. 

 

5.17 ΕΞ2-01909 Δ. ΓΚΟΛΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΕ 3 ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ E MAIL» αξίας  9.000€ σε «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - AST FACES ΚΑΙ MOBILE SITE» 

αξίας 5.000€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει η AST AE. Η δαπάνη περικόπτεται στη σύνολό της 

ως μη επιλέξιμη, καθώς διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διαθέτει ήδη την ιστοσελίδα 

http://www.golemas.gr/ η οποία προϋπήρχε πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης  σε «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - E MAIL MARKETING TOOL» αξίας  4.000€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη δαπάνη, καθώς όπως φαίνεται από 

συνημμένο τιμολόγιο αφορά email marketing. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ESHOP)» 

αξίας 15.000€. Η δαπάνη περιλαμβάνει  AST FACES PLATINUM EDITION, E-PAYMENT 

MODULE,  COUPONS SYSTEM,  BANNER CAMPAIGN και MOBILE COMMERCE. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ISO 14001» αξίας 2.000€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 20.000€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 3.000€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «SOCIAL MEDIA» ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως προς 

το οικονομικό αντικείμενο από 9.750€ σε 4.750€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από AST AE 

σε Flantors Bulgaria Ltd. Η δαπάνη αφορούσε facebook page, LinkedIn και twitter ενώ πλέον δεν 

αφορά facebook. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 16.000€ ως προς τον προμηθευτή από ΖΟΜΠΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ σε Flantors Bulgaria Ltd και ως προς το φυσικό αντικείμενο, καθώς πλέον δεν αφορά 

την παραγωγή εντύπων αλλά αφορά μόνο την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, profile & slogan 

και την φωτογράφηση.  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «PAID SEARCH MARKETING» αξίας 14.000€. Η δαπάνη αφορά 

google adwords με κόστος 0,28€ click. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SOCIAL MEDIA (AST)» αξίας 5.000€. Η δαπάνη αφορά την 

δημιουργία λογαριασμού facebook και περικόπτεται στο σύνολό της,  καθώς διαπιστώθηκε ότι ο 

λογαριασμός facebook προϋπήρχε πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.    

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 14001» αξίας 4.000€..  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «EXPORT COACHING» αξίας 8.500€ ως προς τον προμηθευτή 

από GREEKEXPORTS ΕΠΕ σε Flantors Bulgaria Ltd.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ και ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 6.000€ 

ως προς τον προμηθευτή από GREEKEXPORTS ΕΠΕ σε Flantors Bulgaria Ltd.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης να ελεγχθούν για το 

εύλογο του κόστους το σύνολο των δαπανών για τις οποίες ο επενδυτής αιτείται τροποποίηση, να 

προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα παραδοτέα για την πιστοποίησή τους και να διαπιστωθεί ο 

εξωστρεφής χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 82.250 € σε 68.250,00 € και η 

δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 28.787,50 € σε 23.887,50 €. 

 

5.18 ΕΞ2-01151 METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Τηλεόραση,NB MacBook, Desktop, Βιντειπροβολέας» αξίας 

3.780,54€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «2 Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 2.433,11€. Περικόπτονται 

συνολικά 216,65€ ως μη επιλέξιμες δαπάνες καθώς 48,77€ αφορούν Bluetooth, 88,62€ κάμερα, 

4,88€ και 8,60€ πολύμπριζα και 65,78€ ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων. Η δαπάνη 

διαχωρίζεται στις δύο παρακάτω δαπάνες: 

 «2 Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 2.013,68€, 

 «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» αξίας 202,78€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην 

κατηγορία 1 καθώς αφορά εκτυπωτές. Σύνολο 2.216,46€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» αξίας 570€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της, καθώς αφορά τηλεφωνικές συσκευές και όχι 

ολοκληρωμένο νέο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο.   

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αξίας 1.075€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της, καθώς αφορά αναβάθμιση και όχι νέο αυτοματοποιημένο 

τηλεφωνικό κέντρο.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα» αξίας 20.000€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΕΣΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ» αξίας 55.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Γραμμή ανακύκλωσης καλωδίων» αξίας 75.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ» αξίας 6.500€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε έκθεση» αξίας 10.000€.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «GOOGLE ADWARDS» αξίας 37.500€ ως προς τον 

προμηθευτή από ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. σε Google Ireland Ltd και ως προς το φυσικό 

αντικείμενο σύμφωνα με τα τιμολόγια/προσφορά. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη 
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υλοποιήθηκε και από τους δύο παραπάνω προμηθευτές και για τον λόγο αυτό η δαπάνη 

διαχωρίζεται στις δύο παρακάτω δαπάνες: 

 «GOOGLE ADWARDS» αξίας 10.895€ με προμηθευτή την Google Ireland Ltd 

 «GOOGLE ADWARDS2» αξίας 26.605€ με προμηθευτή τον ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 5.000 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 4.000€.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχέδιο μάρκετινγκ» αξίας 8.500€. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΡΑΠ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» σε «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΡΑΠ χαλκού» ενώ 

η αξία παραμένει 10.000€ και ο προμηθευτής τροποποιείται από RING CONSULTANCY σε 

RING ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ως προς το οικονομικό 

αντικείμενο από 5.000€ σε 4.000€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» αξίας 1.000€ με προμηθευτή τον 

ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 157.780,54€ σε 153.216,46€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 157.780,54€ σε 139.000,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 71.001,24€ στις 62.550,00€. 

 

5.19 ΕΞ2-01207 ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ KOMATSU TSM 25» σε 

«ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ» καθώς τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο από 

παλετοφόρο Komatsu σε παλετοφότο powerlifter 2.5t black rubber ενώ τα τεμάχια παραμένουν 

δύο και η συνολική αξία παραμένει 790€. Ο προμηθευτής τροποποιείται από Α& Δ 

ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΕΒΕ σε ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ FD25T-17» αξίας 

26.950€ σε «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ» αξίας 22.300€, ενώ ο προμηθευτής 

τροποποιείται από Α& Δ ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΕΒΕ σε ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ. Η δαπάνη αφορούσε 

περονοφότο Komatsu ενώ πλέον αφορά περονοφόρο Hangcha  και ζυγιστικά πιρούνια.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ» σε 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ» ενώ η αξία παραμένει 4.000€ και ο 

προμηθευτής τροποποιείται από ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΤΙΔΗ Ο.Ε. σε ΚΕΘΕΑ. Τροποποιούνται τα τεμάχια 

από 2.000 σε 2.700 και οι σελίδες από 32+4 σελίδες σε 48+εξώφυλλο. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

(marketing plan)» αξίας 7.000€.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης να διαπιστωθεί ο 

εξωστρεφής χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από σε 66.002,00€ σε 54.352,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 63.485,71€ σε 46.842,86€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 28.568,57€ στις 21.079,29€. 
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5.20 ΕΞ2-01235 ΡΑΔΟΣ ΑΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 1.050€ με «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» αξίας 1.080€ ενώ ο 

προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην σωστή 

κατηγορία 1. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS» ως προς το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο από 1.550€ σε 750€ σύμφωνα με την προσφορά, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται 

από ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΕ 

(INFORMATION SYSTEMS). 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NOTEBOOK» ως προς το φυσικό αντικείμενο 

από DELL INSPIRON σε TOSHIBA και ως προς το οικονομικό αντικείμενο από 600€ σε 813€, 

ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε 

ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΕ (INFORMATION SYSTEMS). 

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 2.375€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 5.000€ με «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 1.600€ 

ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από ADMINE AE σε AST S.A.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ GOOGLE & FACEBOOK» ως προς το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο από 8.500€ σε 8.000€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

ADMINE AE σε AST S.A.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη περιλαμβάνει και 

δαπάνη SEO και για τον λόγο αυτό διαχωρίζεται στις δύο παρακάτω δαπάνες: 

 «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ GOOGLE & FACEBOOK» αξίας 4.000€. Η δαπάνη παραμένει στην κατηγορία 

4. 

 «SEO» αξίας 4.000€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 4 στην σωστή κατηγορία 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 790€.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ MARKETING PLAN» αξίας 3.750€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» ως προς το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο από 7.500€ σε 3.000€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει η ΝΩΣΙΣ -Π. 

ΜΟΡΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η δαπάνη αφορούσε την έρευνα αγοράς στη Ρωσία, ενώ πλέον αφορά την 

έρευνα αγοράς στην Κύπρο και στην Ιταλία.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από σε 44.325,00€ σε 30.033,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 41.535,71€ σε 22.582,50€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 14.537,50 € σε 7.903,87€. 

 

5.21 ΕΞ2-01284 DOMISSIMA AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

 Κατηγορία δαπανών 1Α: 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ BARCODE» αξίας 1.350€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 1Α στην σωστή κατηγορία 1. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (NOTEBOOKS)» αξίας 

1.271,43€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)» αξίας 

1.442€. 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 14.625€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 3.900€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» αξίας 2.970€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 2.715€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αξίας 1.555,27€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 2.900€.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σύστημα CRM» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

από 6.960€ σε 6.900€ σύμφωνα με το τιμολόγιο, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από Ι. & Γ. 

ΖΑΡΖΩΝΗΣ Ο.Ε. σε ΜΟMENTUS IT BUSINESS ΑΡΓΥΡΙΟΥ Θ. - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΕΠΕ.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 1.900€ σε 

2.350€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Η αξία της δαπάνη αυξάνεται , καθώς 

προστίθενται και άλλες μετρήσεις με ένα επιπλέον τιμολόγιο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

η αξία των τιμολογίων είναι 2.300€ και για τον λόγω αυτό η δαπάνη διαμορφώνεται από 2.350€ 

στα 2.300€.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 3.745€ σε 5.498€, ενώ ο 

προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Η αξία της δαπάνη αυξάνεται , καθώς προστίθενται και άλλες 

δοκιμές με τέσσερα επιπλέον τιμολόγια.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ» αξίας 857€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΡΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ TR-90/PP» αξίας 547€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΚΟΜΕΤΡΟ)» αξίας 2.486,40€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ» αξίας 4.800€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Εκθεσιακό περίπτερο και ενοικίαση χώρου» αξίας 42.140€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΙΛΜ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» αξίας 2.850€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ USB STICKS 2.0 4 GB» αξίας 1.065 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ» 

αξίας 830€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΓΑΛΛΙΚΑ» αξίας 420€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 20 ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» αξίας 2.100€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 156.105,15€ σε 155.142,25€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 154.941,40€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 69.723,63€. 

 

 

5.22 ΕΞ2-01849 ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER» αξίας 9.410€.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Τροποποίηση  αρχικής δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

από 2.190€ σε 16.999,98€ και ως προς το φυσικό αντικείμενο από έναν εκτυπωτή Zebra τύπου 

S4M σε δύο ετικετέζες Herma H400 μαζί με δύο βάσεις στήριξης. Ο προμηθευτής παραμένει ο 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LINUX» αξίας 4.226€. Η δαπάνη 

περιλαμβάνει εκτυπωτή LINUX 5900.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» αξίας 

14.500€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «VoIP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΤΝΤΡΟΥ» αξίας 8.333€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» αξίας 9.600€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου πληροφοριακού υλικού» αξίας 

11.000€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «συμμετοχή στην διεθνή έκθεση ANTALYA EXPO FAIR» αξίας 

13.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ IFE 2015-ΛΟΝΔΙΝΟ» 

αξίας 13.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA-ΓΕΡΜΑΝΙΑ» 

αξίας 45.579,28€.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 159.763,00€ σε 171.280,26€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 159.763,00€ σε 153.064,95€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 47.928,90€ σε 45.919,49€. 

 

5.23 ΕΞ2-02004 ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΙΔΙΚΟΣ CNC ΤΟΡΝΟΣ - ΡΕΒΟΛΒΕΡ» αξίας 42.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ» αξίας 48.500€.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ» αξίας 1.500€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

"ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΕΙΡΟΜΕΝΗ"» αξίας 76.000€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΟΚΙΜΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίας 2.500€ ως προς 

το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με το τιμολόγιο, ενώ ο προμηθευτής παραμένει η ΛΑΜΠΟΡ 

ΑΕ. Η δαπάνη αφορούσε δοκιμές στην αυτόματη συρόμενη πόρτα ενώ πλέον αφορά τις δοκιμές 

στο δοκίμιο του μηχανισμού ορόφου της αυτόματης πόρτας.  
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 Προσθήκη τριών (3) νέων δαπανών «ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 

συνολικής αξίας 20.842€. Οι δαπάνες εγκρίνονται με την προϋπόθεση ότι οδηγούν σε 

πιστοποιητικό. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1» αξίας 1.000€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ» αξίας 500€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ INTERLIFT» αξίας 33.342,19€. Σύμφωνα με τα 

τιμολόγια που προσκομίστηκαν η δαπάνη υλοποιήθηκε από έξι διαφορετικούς προμηθευτές και 

είναι συνολικής αξίας 33.297,59€. Η δαπάνη διασπάται στις έξι παρακάτω δαπάνες και γίνονται 

οι σχετικές περικοπές ανά δαπάνη:  

 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ INTERLIFT 2015» αξίας 16.690,40€ με 

προμηθευτή την AFAG MESSEN UND AUSSTELLUNGEN GMBH. Περικόπτονται 4.694,40€, 

καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του προγράμματος τα μέγιστα τ.μ. που είναι 

επιλέξιμα για την ενοικίαση περιπτέρου σε έκθεση είναι 60τ.μ. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 

16.690,40€ σε 11.996€.  

 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ INTERLIFT 2015» αξίας 11.406,50€ με προμηθευτή την Expoform 

Εκθεσιακές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ. 

 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 1.405€ με προμηθευτή την M&M MILITZER & MUNCH 

AE . 

 «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ INTERLIFT» αξίας 2.644€ με προμηθευτή την Inter City Hotel 

Augsburg. Περικόπτονται 531,85€, τα οποία αφορούν φόρο, κόστος πρωινού και μία 

διανυκτέρευση, καθώς για διαμονή για έκθεση είναι επιλέξιμες οι μέρες της έκθεσης. Η δαπάνη 

διαμορφώνεται από 2.644€ στα 2.112,15€. 

 «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ INTERLIFT» αξίας 501,12€ με προμηθευτή την 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ AE AEGEAN. Περικόπτονται 19,40€ που αφορούν αναλογικά για δύο 

άτομα επασφάλιστρα και χρεώσεις πιστωτικής κάρτας. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 501,12€ σε 

481,72€.   

 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ INTERLIFT» αξίας 650,57€ με προμηθευτή την AFAG MESSEN 

YND AUSSTELLUNGEN GMBH. Περικόπτονται 80,57€ καθώς αφορούν εισιτήρια 

επισκεπτών. Η δαπάνη διαμορφώνεται από 650,57€ σε 570€.  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 126.000,00€ σε 105.313,37€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 56.700,00€ σε 47.391,02€. 

 

5.24 ΕΞ2-00543 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 1: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 4.700€ 

που αφορά ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ FLUKE. 

 Προσθήκη 11 νέων δαπανών «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικής αξίας 

10.595€ που αφορούν ένα φραζοδρέπανο και μέρη της μηχανής punching και της 

στραντζόπρεσσας τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή πινάκων μέσης τάσης 

τεχνογνωσίας ΑΒΒ. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 4.925€ , το οποίο αφορά software 

σχεδιασμού Punching Euromac.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 7.000€ 

με προμηθευτή την ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. που  αφορά την προμήθεια οργάνου ελέγχου 

ταχύτητας ζεύξης- απόζευξης των διακοπτών για πίνακες ΑΒΒ UniSec με δύο δαπάνες  «ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  συνολικής αξίας 7.400€ . Η δαπάνη υλοποιείται πλέον 

από δύο προμηθευτές του εξωτερικού, καθώς δεν ήταν δυνατή η προμήθεια του εξοπλισμού από 

την ABB ΑΕ.  

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 14001:2004» από 1.300€ 

σε 1.200€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από Q-CERT Ε.Π.Ε. σε TUV HELLAS Α.Ε. Tο 

φυσικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.  

 Προσθήκη 3 νέων δαπανών «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικής αξίας 

4.491,55€ που αφορούν ένα μικροώμετρο, μία συσκευή έγχυσης ρεύματος και μία συσκευή 

μέτρησης της αντίστασης μόνωσης. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

CONSTRUCTIONSALBANIA ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ» αξίας 6.435€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ELECTROTECH 

EURASIA INSTANBUL ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» αξίας 19.490€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ» αξίας 2.600€. 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ME GOOGLE ADWORDS 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» αξίας 1.500€. 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ» αξίας 8.000€ σε 

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ & ROLLUP» αξίας 2.020€ ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

LIGHT PRINT AE σε ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ Μ.Ε.Π.Ε. Περικόπτεται το rollup αξίας 370€ ως μη 

επιλέξιμη δαπάνη. Επίσης, η δαπάνη μετονομάζεται ξανά σε «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ» και η 

τιμή διαμορφώνεται στα 1.650€. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»  από 1.250€ σε 1.248€, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΤΙΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ 

Μ.Ε.Π.Ε. Η δαπάνη αφορούσε 3 τρίπτυχο σε Αγγλικά, Γερμανικά, Αραβικά ενώ πλέον αφορά 

6σέλιδο σε Αγγλικά, Γερμανικά, Αλβανικά. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» από 950€ σε 948€ ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΤΙΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ 

Μ.Ε.Π.Ε. Επίσης, η δαπάνη τροποποιείται ως προς τις γλώσσες από Αγγλικά, Γερμανικά, 

Αραβικά σε Αγγλικά, Γερμανικά, Αλβανικά και ως προς τα τεμάχια από 4.000 σε 6.000. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ NDERTIME - 

KLIMATHERMIKA ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ» αξίας 2.860€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ» αξίας 180,65€. Η δαπάνη περικόπτεται 

στο σύνολό της, καθώς το παραστατικό δεν έχει εκδοθεί προς την εταιρία.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» αξίας 408€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 915€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΜΕΣΩ YANDEX» αξίας 

7.033,80€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ GOOGLE» 

αξίας 8.000€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK» 

αξίας 6.000€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ LINKEDIN & TWITTER» 

αξίας 3.000€ 

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΣΕΡΒΙΑ» αξίας 5.500€ 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ» αξίας 5.500€ σε «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΑ» αξίας 3.000€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο 

ίδιος.  
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 175.670,00€ 

σε 175.119,35€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 79.051,50€ σε 78.803,71€. 

 

5.25 ΕΞ2-01035 ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

 Κατηγορία δαπανών 1: 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Κοπτική μηχανή (Slit machine)» ως προς το φυσικό και  

οικονομικό αντικείμενο από 97.014,93€ σε 103.467,72€ σύμφωνα με το τιμολόγιο, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από WUXI KEMAITE MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD σε 

HONG KONG UNITEC CO LIMITED. Η δαπάνη πλέον περιλαμβάνει την κοπτική μηχανή με 

επιπλέον δύο πνευματικούς άξονες. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό Κοστολόγησης Δαπανών Παραγωγής» αξίας 19.850€.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

 Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Σύστημα Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), τύπου 

DSC-60» αξίας 31.000€ με προμηθευτή τον Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α.Ε. σε «Σύστημα Διαφορικής 

Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), τύπου DSC 214 polyma» αξίας 29.500€ με προμηθευτή τον 

NETZSCH GERATEBAU GMBH. 

 Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Μηχανή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων υλικών» ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο από 66.400€ σε 23.622€ και ως προς το φυσικό αντικείμενο από 

TRAPEZIUM-X/ΟΙΚΟΣ: SHIMADZU Ιαπωνίας σε Μodel 3366 Table Mounted Materials 

Testing System, Capacity 10kN. Επίσης, ο προμηθευτής τροποποιείται από Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α.Ε. σε 

INSTRON.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΑ» αξίας 2.300€.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμβουλευτική Υποστήριξη» αξίας 10.000€. Η δαπάνη μετονομάζεται 

σε «Μελέτη», καθώς αφορά μελέτη αγοράς στην Μέση Ανατολή, Αφρική και Ευρώπη. 

Κατηγορία δαπανών 6: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΟ» αξίας 1.600,03€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πατέντα- Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» αξίας 3.695€ 

Προσθήκη ΚΑΔ: 

Ο εγκεκριμένος ΚΑΔ επένδυσης είναι ο [20.59] - Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. για τον 

οποίο η ημερομηνία έναρξης είναι 01/12/2008. Επιπλέον, οι ΚΑΔ οι οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης είναι ο [38.32] Ανάκτηση πρώτων υλών και [25.62] - Μεταλλοτεχνία, για 

τους οποίους έχει εκδοθεί και η άδεια λειτουργίας. Κατόπιν τούτου η επιχείρηση προχώρησε στις 

03/08/2015 στην έναρξη των επιλέξιμων ΚΑΔ [38.32.33] Υπηρεσίες Ανάκτησης Πρώτων Υλών 

Πλαστικού, [38.32.23] Υπηρεσίες Ανάκτησης Πρώτων Υλών Χαλκού και [38.32.25] Υπηρεσίες 

Ανάκτησης Πρώτων Υλών Αλουμινίου. Επίσης, στις 02/09/2015 η επιχείρηση προχώρησε στην έναρξη  

των επιλέξιμων ΚΑΔ [25.62.10] Υπηρεσίες Τόρνευσης Μεταλλικών Μερών και [25.62.20] Άλλες 

Υπηρεσίες Μεταλλοτεχνίας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος οι παραπάνω 

ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι. 
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Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής 

χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 199.614,93€ σε 199.234,75€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 199.614,93€ στα 191.534,06€ και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 89.826,72€  σε 86.190,33€. 

 

5.26 ΕΞ2-02279 ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ ΜΕΠΕ 

Η εξέταση του αιτήματος τελικού ελέγχου γίνεται αποδεκτή ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

5.27 ΕΞ2-01964 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

5.28 ΕΞ2-00658 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

6.1 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

(Περιφέρεια Κρήτης) 

 

6.1.1 ΕΞ2-00717 STELMAN TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

6.1.2 ΕΞ2-01011 ΕΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΔ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο 13.8 του Οδηγού του Προγράμματος, τα αιτήματα ήσσονος σημασίας 

που δεν αφορούν στην τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλά στη διοικητική 

παραλαβή του έργου, θα εξετάζονται και θα αντιμετωπίζονται εφεξής από τους ΕΦΔ κατά την τελική 

επαλήθευση/πιστοποίηση των έργων, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται οι όροι ένταξης των 

έργων στο Πρόγραμμα καθώς επίσης και τα κριτήρια βαθμολόγησής τους. Ως συνέπεια των παραπάνω, 

τα παρακάτω αιτήματα: 

1. ΕΞ2-01201 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΕΕ (αίτημα αλλαγής μετοχικής σύνθεσης), 

2. ΕΞ2-00121 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (αίτημα αλλαγής έδρας και τόπου υλοποίησης), 

3. ΕΞ2-00633 ΚΡΙΚΕΤ (KRICKET) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

(αίτημα αλλαγής μετοχικής σύνθεσης), 

4. ΕΞ2-02138 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(αίτημα αλλαγής μετοχικής σύνθεσης), 

5. ΕΞ2-01301 ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (αίτημα αλλαγής μετοχικής 

σύνθεσης), 

 

δεν εξετάστηκαν από την Επιτροπή. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/11-3-2016 

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΛΑΝΕΤ 

(Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 

 

1.1 ΕΞ2-00889 ZANADOO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 39.504,50€ σε 17.500,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERP» αξίας 12.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CRM» αξίας 10.000,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Λογισμικό τηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικού κέντρου» αξίας 

17.504,50€ σε «Σύστημα τηλεδιάσκεψης» αξίας 17.500,00€ και αλλαγή προμηθευτή από «Ν. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΔΗΜΟΥ Ο.Ε.» σε «GLOBAL TRADE CONSTRUCT MIKE» 

Η κατηγορία δαπάνης 2 παραμένει  στα 12.000,00€ 

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» από «ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σε «GLOBAL TRADE CONSTRUCT 

MIKE» 

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» από «ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» σε «PROFITABILITY GROUP LtD» 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα 

(τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Βαλκάνια/Βουλγαρία) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 81.004,50€ σε 59.000,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 59.285,71€ σε 59.000,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 26.678,57€ σε 26.550,00€. 

 

1.2 ΕΞ2-02079 NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 21.940,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ GPS ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» αξίας 21.940,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 25.950,00€ σε 17.700,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης και Ανεύρεσης Χωρικών 

Δεδομένων» αξίας 19.450,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 

6.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό ArcGIS Desktop» αξίας 17.700,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 0,00€ σε 20.000,00€. Αναλυτικά:  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ανάπτυξη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη και 

παρακολούθηση των Φορέων Διαχείρισης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΕ 363/2012 και 995/2010» αξίας 20.000,00€.  

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 26.350,00€ σε 5.000,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» αξίας 

8.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ GOOGLE (GOOGLE ADWORDS» αξίας 9.950,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» 

αξίας 8.400,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» αξίας 5.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενες υπηρεσίες (παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε. & Μ.Π.Ε.) και 

διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων) οι οποίες θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Ρουμανία, Αλβανία, 

Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία. Η.Α.Ε., Ισπανία, Πορτογαλία και Αφρική). Επίσης αφορά σε νέες 

υπηρεσίες (παρακολούθηση των Φορέων Διαχείρισης Ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σύμφωνα με τα 

κοινοτικά πρότυπα, ανάπτυξη αυτοματοποιημένης παραγωγής χαρτογραφικών προϊόντων μέσω 

προγραμματισμού με python & Vba & Java, αναγνώριση & χαρτογράφηση χερσαίων οικότοπων μέσω 

φωτοερμηνείας εικόνων υψηλής ανάλυσης και δειγματοληψιών πεδίου) οι οποίες θα προωθηθούν σε 

υφιστάμενες αγορές.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.440,00€ σε 61.900,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.440,00€ σε 60.555,56€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 

42.048,00€ σε 27.250,00 €. 

 

1.3 ΕΞ2-00111 Δ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 6.614,00€ σε 622,77€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 

2.450,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 222,77€. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης σε 

«TABLET» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FUJITSU 24000BTU» αξίας 2.936,58€. 

Ολική περικοπή της δαπάνης καθώς δεν συνδέεται με τους σκοπούς/αντικείμενο της επένδυσης 

σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος αλλά, με την δημιουργία πιο ευχάριστων συνθηκών 

εργασίας για το προσωπικό και την ενεργειακή αναβάθμιση των γραφείων, σύμφωνα με 

τεκμηρίωση του επενδυτή. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

αξίας 400,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.614,00€ σε 622,77€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ LAPTOP» αξίας 4.197,00€ σε 

ομώνυμη δαπάνη αξίας 568,29€ και αλλαγή προμηθευτή από «MTI INTERNATIONAL Ε.Π.Ε.» 

σε «MEDIA MARKT A.E.» 
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 Τροποποίηση της δαπάνης «SERVERS ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 

3.290,00€ σε ομώνυμη δαπάνη αξίας 4.019,21€. Περικοπή ποσού 2,24€ (εισφορά ανακύκλωσης) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αξίας 4.382,91€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ Η/Υ DELL 23"» αξίας 258,54€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ Η/Υ SAMSUNG 22"» αξίας 677,25€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 2.130,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 7.850,00€ σε 1.742,50€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DESIGN SOFTWARE» αξίας 

1.350,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 

1.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ e-commerce» αξίας 

5.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WINDOWS SERVER & EXCHANGE» αξίας 

1.742,50€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SERVER» αξίας 2.500,00€.Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1Α. 

Ολική περικοπή της δαπάνης κατόπιν αιτήματος του επενδυτή. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ’ αξίας 1.097,55€. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1Α. Ολική περικοπή 

της δαπάνης κατόπιν αιτήματος του επενδυτή 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 49.539,87€ σε 24.417,57 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΕΡ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ 3 ΕΤΩΝ)» αξίας 6.100,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» από 20.000,00€ σε 

4.200,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ» από 12.259,87€ σε 7.447,39€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ» από 5.755,00€ σε 5.395,18€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ISO22000» αξίας 

1.950,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 54.773,20€ σε 12.060,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

(BRAND NAME & LOGO)» από 4.000,00€ σε 1.000,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(CORPORATE IDENTITY)» από 4.000,00€ σε 1,000,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» από 16.000,00€ σε 4.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SIAL 2014» αξίας 

10.649,20€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ CIBUS 2014» αξίας 

7.200,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» αξίας 2.074,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» αξίας 5.400,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» αξίας 2.700,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αξίας 

2.750,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» αξίας 

1.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» αξίας 4.260,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «GREEK GOODS SUCCESS STORIES» αξίας 250,00€. Ολική 

περικοπή της δαπάνης καθώς η διαφημιστική καταχώρηση σε ελληνικό περιοδικό δεν είναι 

επιλέξιμη 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «GREAT TASTE AWARDS» αξίας 960,00€. Ολική περικοπή καθώς 

τα έξοδα συμμετοχής σε διαγωνισμό δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ZURICH OLIVE OIL AWARD» αξίας 600,00€. Ολική περικοπή 

καθώς τα έξοδα συμμετοχής σε διαγωνισμό δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 0,00€ σε 3.300,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO22000 & ISO 9001)» αξίας 1.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» αξίας 1.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 0,00€ σε 1.870,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» αξίας 1.870,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα και υφιστάμενα προϊόντα 

(ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, παξιμάδια, λιαστή) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Ελβετία, Αγγλία, 

Σαουδική Αραβία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Ισπανία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 128.394,07€ σε 53.916,80€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 128.394,07€ σε 48.903,16€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 44.937,92€ σε 17.116,11€. 

 

1.4 ΕΞ2-02226 ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 8.400,00€ σε 10.799,71€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αξίας 

731,71€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ» αξίας 1.668,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 5.606,00€ σε 8.915,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «TABLET ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» 

αξίας 3.309,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 24.313,30€ σε 7.076,30,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FASHIOP PLM LITE» αξίας 5.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUSINESS INTELLIGENCE» αξίας 11.737,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 0,00€ σε 10.000,00€. Αναλυτικά:  
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» αξίας 

10.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 63.092,00€ σε 50.017,62€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ( SOCIAL MEDIA)» αξίας 4.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ SHOW ROOM» αξίας 2.970,00€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CIFF STOCKHOLM 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015» αξίας 6.790,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε τέσσερις (4) εκθέσεις.» αξίας 

12.800,00€ με τη δαπάνη «Έξοδα μετακίνησης στις εκθέσεις PREMIUM BERLIN και EXIN και 

διαμονής στην EXIN» αξίας 2.089,87€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015» αξίας 2.785,00€ με τη δαπάνη «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΚΑΙ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 2015-2016» αξίας 4.200,00€ 

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «Σχεδιασμός εξειδικευμένου υλικού στις γλώσσες των 

χωρών ενδιαφέροντος» από «Δ. ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σε «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΕΧΙΝ - EUROFASHION 

έκθεση για συλλογή Χειμώνας 2014 ΚΑΙ Καλοκαίρι 2015» αξίας 1.375,16€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ PREMIUM έκθεση για συλλογή 

Χειμώνας 2015 ΚΑΙ LSM έκθεση για συλλογή Καλοκαίρι 2016» αξίας 1.264,75€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ LSM έκθεση για συλλογή Χειμώνας 

2015 ΚΑΙ για συλλογή Καλοκαίρι 2016» αξίας 285,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ LSM έκθεση για συλλογή 

Χειμώνας 2015-2016» αξίας 359,80€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PREMIUM BERLIN» 

αξίας 249,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PREMIUM BERLIN» αξίας 

532,40€. Περικοπή ποσού 25,36€ καθώς αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( ΕΡΕΥΝΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 

COACHING,MENTORING) ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» αξίας 19.000,00€ με 

ομώνυμη δαπάνη αξίας 3.850,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» αξίας 5.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (πλήρης νέα 

συλλογή Καλοκαίρι , Χειμώνας 2015 και Καλοκαίρι 2016) τα οποία θα προωθηθούν σε Ευρωπαϊκές 

Χώρες, Ρωσία, Η.Π.Α. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 125.411,30€ σε 100.658,63€, 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 56.435,09€ σε 45.296,38€. 

 

1.5 ΕΞ2-00373 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 21
ης

 Δεκεμβρίου 2015. Το αίτημα 

τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση 

ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     
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Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 6.000,00 € σε 16.200,00 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «e-invoicing» αξίας 6.000,00€ σε «Get Your Gurus - ΙΟS» αξίας 

5.000,00€ 

 Νέα δαπάνη «Get your Gurus- ANDROID» αξίας 4.000,00€ 

 Νέα δαπάνη «SEO» αξίας 7.200,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 10.000,00 € σε 15.500,00 €. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της δαπάνης «Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα - 

portals με υψηλή επισκεψιμότητα» αξίας 10.000,00€  

 Νέα δαπάνη «Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αξίας 5.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 6.000,00 € σε 0,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Έρευνα αγοράς στη Ρωσία» αξίας 6.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 15.000,00 € σε 11.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση δικτύου affiliates» αξίας 

15.000,00€ σε «Πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση της πλατφόρμας PAYVIEWS» αξίας 

11.000,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 37.000,00 € σε 42.700,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 37.000,00 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 16.650,00 €. 

 

1.6 ΕΞ2-01930 ΑΝΛΙΜΙΤΙΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΕΝΤ ΑΙ ΤΙ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 11.000,00 € σε 8.500,00 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Ανάπτυξη εφαρμογών που προορίζονται για πλατφόρμες έξυπνων 

φορητών συσκευών» αξίας 11.000,00€, σε «Ανάπτυξη εφαρμογής για πλατφόρμες έξυπνων 

φορητών συσκευών» αξίας 8.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 34.000,00 € σε 20.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «Καμπάνια διαδικτυακής προώθησης» από 34.000,00€ σε 

20.000,00€  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.000,00 € σε 41.500,00 € €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.000,00 € σε 40.714,29 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 26.100,00 € σε 18.321,43 €. 

 

1.7 ΕΞ2-00197 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1A αυξάνεται από 1550€ σε 3725€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «H/Y APPLE» αξίας 1270€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «EPSON PROJECTOR» αξίας 1570€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «LOGITECH KEYBOARD/MOUSE WIRELESS MK270» αξίας 65€. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «CELEXON ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» αξίας 660€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «DELL NB INSPIROR» αξίας 500€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «DELL NB INSPIROR» αξίας 650€. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 αυξάνεται από 8000€ σε 12060€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «INTERNAL WEBSITE» αξίας 8000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERP SOFT1/300» αξίας 11060€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ» 

αξίας 1000€. 

Η κατηγορία δαπάνης 3 αυξάνεται από 19300€ σε 29411,04€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2015» από 

9000€ σε 2350€ με ταυτόχρονη αλλαγή προμηθευτή από "STUDIO OMERTA OE - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΝΖΟΛΙΝΙ ΟΕ" σε "ΑΓΝΗ Γ. 

ΜΑΛΛΙΟΥ" 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015» αξίας 10000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 (ΚΑΝΑΠΕΣ 

"UPPER")» αξίας 3000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO» αξίας 3761,04€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 μειώνεται από 98944,44€ σε 98398,4€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ 2014» αξίας 317,22€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015» αξίας 317,22€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ 72 ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2015» αξίας 6480€ με την δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ 60 

ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ίσης αξίας 6480€. 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015"» από 7800€ σε 7888,4€. 

Η κατηγορία δαπάνης 6 μειώνεται από 20800€ σε 5000€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2014» αξίας 8200€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2015» αξίας 8200€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ WIPO» 

αξίας 1950€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (CD-OAMI)» αξίας 2550€. 

Σύμφωνα με δήλωση του επενδυτή το επενδυτικό σχέδιο αφορά υφιστάμενα προϊόντα καναπέδες και 

μπερζέρες (έτη κατασκευής 2010-2011, 2012, 2013) και κρεβάτια (έτος κατασκευής 2013) για την νέα 

χώρα/αγορά της Κύπρου, Λιθουανίας, Αραβικών Εμιράτων,  Ουκρανίας, Γερμανίας, Καναδά και Ν. 

Ζηλανδίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει σε 154.732,65€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει 

σε 139.470,52€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 62.761,73€. 

 

1.8 ΕΞ2-01542 ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 26.240,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 1.240,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 16.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 8.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 242,28€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Περιφερειακός Εξοπλισμός Η/Υ» αξίας 242,28€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 0,00€ σε 25.525,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός & Παραγωγή Καλουπιού Προϊόντος παραγωγής» αξίας 

25.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 525,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 32.662,00€ σε 28.890,19€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 32.662,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ + Media Package (LIGHT & BUILDING 2014)» 

αξίας 13.988,46€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗΣ» αξίας 523,32€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 11.550,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 990,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ» αξίας 1.492,00€. Περικοπή ποσού 183,59€ 

σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για την διαμονή κατά την διάρκεια της έκθεσης 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ» αξίας 530,00€ 

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Rondo, lambada) 

τα οποία θα προωθηθούν στην Αγγλία, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σουηδία και Ομάν). Επίσης 

αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (Hermes, Puck, lampada art 78, rondo art.10A) τα οποία θα προωθηθούν 

σε νέες αγορές (Βέλγιο, Ισπανία, Νορβηγία, Ν. Αφρική, Ουγγαρία και Μαυρίκιο) 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της διαμορφώνονται από 62.902,00€ σε 58.657,47€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 28.305,90€ σε 26.395,86€. 

 

1.9 ΕΞ2-01305 ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 0,00 σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 2700 ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 7.000,00€. Η 

δαπάνη μεταφέρθηκε στην κατηγορία 3 κατόπιν διάσπασης σε δαπάνη «ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 2700» 

αξίας 5.900,00€ και δαπάνη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 1.100,00€ καθώς αφορά σε διαφορετικό 

προμηθευτή. 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 4.910,81€ σε 17.131,32€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

HARDWARE» αξίας 3.118,85€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

HARDWARE» αξίας 1.791,96 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

HARDWARE» αξίας 1.345,22€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

HARDWARE» αξίας 4.755,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ» αξίας 86,99€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ» αξίας  218,71€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 2.995,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SERVER LENOVO» αξίας 7.730,40€. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή 

προμηθευτή βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 46.620,40€ σε 38.700,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

αξίας 24.200,00€ με ομώνυμη δαπάνη αξίας 10.500,00€. Η δαπάνη μειώνεται στα 10.450,00€ 

βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 21.200,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 

135,00€ 

 Αύξηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΑΔΕΙΕΣ WINDOWS)» από 1.085,40€ σε 5.325,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 

12.300,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MS WINDOWS» αξίας 825,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MS OFFICE» αξίας 4.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODULES CRM» αξίας 5.300,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 15.000,00€ σε 10.240,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 15.000,00€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 3.985,20€. Μείωση της 

δαπάνης στα 3.240,00€ βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 2700» αξίας 5.900,00€ και «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 

1.100,00€. Οι δαπάνες μεταφέρθηκαν στην κατηγορία 3 κατόπιν διάσπασης, ως ανωτέρω 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 55.615,00€ σε 38.835,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ» αξίας 19.880,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ « αξίας 15.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ» αξίας 5.405,00€. 

Διαμόρφωση της δαπάνης στα 6.775,00€ από 5.405,00 βάσει προσκομιζόμενων στοιχείων, 

καθώς ο φορέας δεν υλοποίησε τη δαπάνη "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" αξίας 24.000,00€ επειδή δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ» αξίας 7.100,00€. Διαμόρφωση της 

δαπάνης στα 10.370,00€ βάσει προσκομιζόμενων στοιχείων, καθώς ο φορέας δεν υλοποίησε τη 

δαπάνη "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" αξίας 

24.000,00€ επειδή δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 0,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ» αξίας 24.000,00€. Ολική περικοπή της δαπάνης σύμφωνα με αίτημα του 

επενδυτή καθώς δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει. 
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Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα 

(Συστήματα Αυτοεξυπηρέτησης 2014/2015) τα οποία θα προωθηθούν στις χώρες της Μέσης Ανατολής, 

Βαλκάνια, Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 154.146,21€ σε 136.906,32 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 153.608,30€ σε 133.083,33€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 69.123,74€ σε 59.887,50€. 

 

1.10 ΕΞ2-00863 COMMERCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (β) 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα γίνεται 

αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / 

επαλήθευση και πριν οποιαδήποτε εκταμίευση, να διαπιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί σε δράση χρηματοδοτούμενη από πρόγραμμα άλλου Διαρθρωτικού 

Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – ΕΤΑ κλπ) ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 

ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλο Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει 

να διαπιστώνεται ότι τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς την ύπαρξη. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι 

δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1A μειώνεται από 12.194,54€ σε 10.620€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» αξίας 1.574,54€. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 μειώνεται από 51.545,3€ σε 5445,3€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-COMMERCE ΚΑΙ E-PAYMENT» αξίας 46.100€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 μειώνεται από 91.028,94€ σε 55.600,46€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ FOODEXPO» αξίας 3755€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOODEXPO» 

αξίας 950€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ» αξίας 13450€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης» αξίας 5500€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIOFACH 2014 » αξίας 

7312,5€ με την δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝATURAL PRODUCTS 

SCANDINAVIA 2015» αξίας 6681€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

BIOFACH 2014 » αξίας 2956€ με την δαπάνη «Ενοίκιο εξοπλισμού για την έκθεση Natural 

Products Scandinavia 2015» αξίας 1312,5€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

BIOFACH 2014» αξίας 950€ με την δαπάνη «Μεταφορά στελεχών στην έκθεση Natural 

Products Scandinavia 2015» αξίας 406,68€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GULF FOOD 2014» 

αξίας 9860€ με την δαπάνη «Μεταφορά εκθεμάτων στην έκθεση Natural Product Scandinavia 

2015» αξίας 242,84€ 
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 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

SPECIALITY FOOD 2014 » αξίας 3244€ με την δαπάνη «Οργάνωση συμμετοχής στη Διεθνή 

Έκθεση Food Expo» αξίας 3006€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή για τις ημέρες της έκθεσης Natural Products Scandinavia 

2015» αξίας 269€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη περικόπτεται καθώς το παραστατικό που 

προσκομίστηκε είναι απόδειξη και δεν είναι αποδεκτό σύμφωνα με τους όρους του 

προγράμματος. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Οκτασέλιδα "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ", Έντυπα "Άξιον Εστί" 8σέλιδα, 4χρ. με 

πλαστικοποίηση» αξίας 900€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 παραμένει 20.000€ . Αναλυτικά:  

 Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης «Εκπόνηση μελέτης και έρευνας αγοράς και σύνταξη 

στρατηγικού σχεδίου για τη διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής» αξίας 4000€ από 

"PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." σε "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ". Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη 

τροποποιείται από Κοινή Ενέργεια σε Μη Κοινή Ενέργεια.  

Σύμφωνα με δήλωση του επενδυτή το επενδυτικό σχέδιο αφορά τα νέα προϊόντα εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο (PDO&PGI) και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (PDO&PGI), 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (PDO&PGI), ελιές Καλαμάτας (PGI), πράσινες 

ελιές Χαλκιδικής και Άμφισσας, ελιές «Αθηνοελιά» (PDO), πατέ μαύρης και πράσινης ελιάς την 

χώρα/αγορά Γερμανίας, Ολλανδίας, Γαλλίας, Δανίας,  Σουηδίας Ντουμπάι, Κατάρ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 184.288,78 € σε 101.185,76 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 184.288,78 € σε 100.628,62 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 101.358,83 € σε 35.220,02 €. 

 

1.11 EΞ2-00983 ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΪΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 25.370,00€ σε 46.009,60€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ειδικές εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης» αξίας 25.370,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ειδική εγκατάσταση συγκροτήματος αποθήκευσης παλέτας» αξίας 

15.017,60€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συστήματα αφύγρανσης» αξίας 4.960,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ανιχνευτής μετάλλων» αξίας 10.032,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER» αξίας 16.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 7.683,50€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εξοπλισμός δικτύου Laser» αξίας 5.360,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τηλεφωνικό κέντρο» αξίας 2.323,50€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 13.942,00€ σε 2.041,00€€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Προμήθεια Entersoft Business Suite» αξίας 13.942,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου» αξίας 2.041,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 63.890,00€ σε 31.190,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Σχεδιασμός συσκευασίας» αξίας 2.790,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το 

τεχνικό πρωτόκολλο BRC v.6» από 1.100,00€ σε 510,00€ 

ΑΔΑ: ΩΩΠΧ4653Ο7-Ο6Ο



 65 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Μελέτη και σχεδιασμός συσκευασιών και καταλόγων» από 

60.000,00€ σε 48.260,00€. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος διαπιστώθηκε ότι το ποσόν των 

29.080,00€ αφορά στην εν λόγω δαπάνη και αλλάζει η επωνυμία της δαπάνης σε «Μελέτη και 

σχεδιασμός συσκευασιών και προϊόντων». Το υπόλοιπο ποσόν μεταφέρθηκε ως νέα δαπάνη 

«ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ» στην κατηγορία 4, αξίας 19.180,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων BRC» αξίας 1.600,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 42.720,00€ σε 63.142,96€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 19.180,00€. Η δαπάνη 

προέκυψε από μεταφορά από την κατηγορία 3 ως ανωτέρω. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού» από 

23.310,00€ σε 24.087,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ISM 2014» από 19.410,00€ σε 

19.875,96€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα 

(κουφέτο βότσαλο και κουμ-κουάτ με επικάλυψη σοκολάτας) τα οποία θα προωθηθούν στη Μ. Βρετανία, 

Γερμανία, Κύπρο, Τουρκία, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 151.422,00€ σε 155.567,06€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 151.422,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 68.139,90€. 

 

1.12 ΕΞ2-01615 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται κατά 

πλειοψηφία αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν (σύμφωνα με την 

εισήγηση του ΕΦΔ) τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη 

βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται 

απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή 

αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 7.070,00 € σε 6.080,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 7.070,00 € 

 Νέα δαπάνη «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ LPE200» αξίας 6.080,00 € 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 10.380,00 € σε 2.645,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 10.380,00 € 

 Νέα δαπάνη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 2.645,00 € 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 50.835,50 € σε 7135,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Αγορά λογισμικού CRM» αξίας 15.995,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Αγορά λογισμικού E-commerce» αξίας 16.507,00€ 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Λογισμικό διαχείρισης αποθήκης» από 18.333,50€ σε 

7.135,00€. Κατά την αξιολόγηση περικόπηκαν 635€ καθώς βάσει του οδηγού του προγράμματος 

το ύψος της δαπάνης « παραμετροποίηση, εκπαίδευση και συντήρηση» δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 10% της αξίας του λογισμικού. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 52.105,00 € σε 2.390,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & 

company profile» αξίας 14.730,00€ 

 Κατάργηση δαπάνης «Δημιουργικός σχεδιασμός και δημοσίευση 5 ολοσέλιδων καταχωρήσεων 

για Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία» αξίας 19.000,00€.  
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 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ» αξίας 18.375,00€ 

σε «Δημιουργία και εκτύπωση ξενόγλωσσου εταιρικού εντύπου» αξίας 2.390,00€. Κατά την 

αξιολόγηση περικόπηκαν δαπάνες αξίας 3610€ καθώς αφορούν σε folder το οποίο δεν είναι 

ξενόγλωσσο και δημιουργία Website η οποία αφορά σε ιστοσελίδα η οποία περικόπηκε κατά την 

αξιολόγηση της πρότασης με αιτιολογία «η εταιρεία διαθέτει ήδη ιστοσελίδα» 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 32.500,00 € σε 4.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 

αξίας 20.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «BUSINESS PLAN» αξίας 8.000,00€ 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης, παρακολούθησης 

και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου» από 4.500,00€ σε 4.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 152.890,50€ σε 22.250,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 145.792,86€ σε 20.783,33€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 51.027,50€ σε 7.274,17€.  

 

1.13 EΞ2-00067 DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 2.442,00€ σε 1.042,25€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» αξίας 2.442,00€ με ομώνυμη δαπάνη αξίας 1.042,25€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «EXTEND - Φ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Β ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΕ» σε «ΣΑΝΤΕΛ ΑΕ» 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 3.055,06€ σε 4.771,20€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΥ» αξίας 2.221,88€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Apple iMac» αξίας 3.938,02€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 14.380,00€ σε 13.400,00€. Αναλυτικά:  

 Η δαπάνη –ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών e-marketing», 

προμηθευτή «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.» δεν τροποποιείται 

 Η δαπάνη – ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «BRANDING ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» αξίας 7.400,00, 

προμηθευτή «FILIA LAB S.A.» δεν τροποποιείται. 

 Τροποποίηση της δαπάνης – ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Αναμόρφωση Εταιρικής Ταυτότητας» αξίας 

2.980,00€ προμηθευτή «FILIA LAB S.A.», με τις δαπάνες «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 1.000,00€, προμηθευτή «SAMONE PRODUCTIONS» και τη δαπάνη 

«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 2.000,00€, 

προμηθευτή «ALFAPACK SA». 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Συστήματα 

διαχείριση ISO 270001, ISO 29990, KPI’s, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων με χρήσης ιδίας πλατφόρμας 

HR, Πιστοποίηση CE, δημιουργία τεχνικών φακέλων,  βελτίωση παραγωγής) τα οποία θα προωθηθούν 

σε Κύπρο, Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία. Επίσης, αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (9001, ISO 14001) τα 

οποία θα προωθηθούν σε νέες χώρες (Αλβανία, Σερβία, Κύπρο). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 39.277,06€ σε 39.613,45€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 38.931,43 σε 38.713,61 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 21.412,29€ σε 21.292,49€. 
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1.14 ΕΞ2-01067 ΝΤΕΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 30.000,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑ» αξίας 35.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΙΝDEO SCANNER, EASYCODER THERMAL PRINTER» αξίας 

585,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται στην κατηγορία 1Α 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 10.762,50€ σε 11.347,50€. Αναλυτικά: 

 Μεταφορά της δαπάνης ««ΜΙΝDEO SCANNER, EASYCODER THERMAL PRINTER» αξίας 

585,00€ στη κατηγορία 1Α από την κατηγορία 1, ως ανωτέρω. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 26.850,00€ σε 34.350,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αξίας 

7.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 20.300,03€ σε 34.066,79€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (Shangai 2015)» αξίας 8.695,76€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΤΥΠΑ 4ΧΡΩΜΑ MARINE OUTFITTING 21X14.5CM» αξίας 

2.421,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 2.650,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 2.807,20€ σε 2.069,75€. Αναλυτικά: 

 Μείωση της δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 

από 2.807,20€ σε 2.069,75€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα 

προϊόντα  ((ξυλουργικές εργασίες για την κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων και διαχωριστικών πάνελ) 

τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Κίνας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 90.719,73€ σε 81.834,04€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 88.512,05€ σε 60.227,57€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 39.830,42 σε 27.102,41€. 

 

1.15 ΕΞ2-01327 ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 10.475,00 € σε 9.260,22 €. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (μέρος εξοπλισμού Ι - 

server)» από 10.475,00 € σε  2.057,00 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (μέρος εξοπλισμού ΙΙ)» αξίας 

4.350,00 €. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι- rack» από 5.375,00 € σε 2.853,22 € και μεταφορά της από την κατηγορία 1Α 
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στην κατηγορία 1, καθώς συσχετίζεται άμεσα με τον server που συνδέεται με το σύστημα 

τηλεδιάσκεψης. 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 10.075,00 € σε 14.055,38 €. Αναλυτικά:  

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης  «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ)» από 

4.200,00 € σε 7.620,00 €. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ» από 500,00 € σε 

435,00 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΙ – 

ηλεκτρονικός υπολογιστής» αξίας 1.873,00 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΙΙ - 

switch» αξίας 1.177,38 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ II» αξίας 2.950,00 €. 

 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 10.495,00 € σε 7.615,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ» αξίας 

2.880,00 €. 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 42.785,00 € σε 17.320,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΔ ISO 14001:2004» αξίας 2.000,00 €. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

CARRYING AND COOLING» από 6.000,00 € σε 2.500,00 €.  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ» από 15.200,00 € σε 4.000,00 €.  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» από 17.585,00 € σε 8.820,00 €. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 53.052,74 € σε 74.101,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ OUTDOOR 

2014» αξίας 11.323.02 €. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ OUTDOOR 2014» αξίας 

7.560,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ISPO 2014» σε 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ISPO 2015» και αύξηση της αξίας της δαπάνης 

από 5.349,72 € σε 16.800,00 €. 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ISPO 2014» σε 

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ISPO 2015» αξίας 10.320,00 €. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ» από 18.500,00 € σε 5.665,00 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αξίας 41.316,00 

€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 23.500,00 € σε 10.500,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 14001:2004» αξίας 3.000,00 €. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ» αξίας 8.500,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ –ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» σε 

«ΕΡΕΥΝΑ “ΠΙΛΟΤΙΚΟ PROJECT ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ”» και μείωση 

της αξίας της δαπάνης από 3.500,00 € σε 2.000,00 €. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 150.382,74 € σε 132.851,60 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 150.382,74 € σε 131.995,80 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 52.633,96 € σε 46.198,53 €. 

 

1.16 ΕΞ2-00769 ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 6.397,10€ σε 11.316,16€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Εξοπλισμός παρουσίασης και UPS» αξίας 2.564,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανολογικός εξοπλισμός από το E-shop (τηλεόραση)» αξίας 

644,31€. Περικοπή ποσού 154,39€ καθώς αφορά σε κινητό τηλέφωνο. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανολογικός εξοπλισμός από το E-shop (τηλεόραση)» αξίας 

121,14€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εξειδικευμένος εξοπλισμός» αξίας 7.200,00€. Περικοπή ποσού 

328,00€ καθώς αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες (τσάντες). 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 11.598,46€ σε 3.597,42€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» αξίας 9.142,44€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εξοπλισμός από το E – SHOP» αξίας 446,87€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «UPS» αξίας 940,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εξοπλισμός από το E – SHOP» αξίας 446,87€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανογραφικός εξοπλισμός από το E-shop» αξίας 153,16€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Laptop από το Πλαίσιο» αξίας 1.034,99€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Dell INSP» αξίας 503,25€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Υπολογιστής παρουσιάσεων» αξίας 390,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 15.975,00€ σε 5.500,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BACKUP» αξίας 1.190,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ SEO» αξίας 5.000,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Τηλεφωνικό κέντρο» από 6.285,00€ σε 2.000,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «EDGIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 

«BUSINESS COMMUNICATIONS MANAGEMENT HELLAS» 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 35.950,00€ σε 37.950,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών» αξίας 4.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μελέτη για την επιλογή αντικραδασμικού προϊόντος Regufoam και 

σχετικό ειδικό λογισμικό» αξίας 3.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μελέτη για την επιλογή αντικραδασμικών ελατηρίων και σχετικό 

ειδικό λογισμικό» αξίας 3.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 31.209,00€ σε 15.006,40€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ INTERCLIMA + ELEC 

2013’ αξίας 4.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «SOCIAL MEDIA PROFILE» αξίας 6.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «συμμετοχή στην έκθεση ΜοsBuild 2014, εξοπλισμός περιπτέρου» 

αξίας 6.945,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «συμμετοχή σε έκθεση MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT» 

αξίας 3.325,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «πτήση και διαμονή» αξίας 2.526,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πτήση για Ντουμπάι» αξίας 605,76€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πτήση για Ντουμπάι 2» αξίας 522,64€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι» αξίας 965,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συναρμολογούμενο κιβώτιο» αξίας 1.800,00€. Ολική περικοπή της 

δαπάνης καθώς η έκθεση στο Ντουμπάι από την “Enterprise Greece S.A.” η οποία επιδότησε 

μέρος του ενοικίου και της κατασκευής του περιπτέρου. Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες 

διαμονής και μεταφοράς. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έκθεμα – Ψευδοροφές» αξίας 1.200,00€. Ολική περικοπή της δαπάνης 

καθώς η έκθεση στο Ντουμπάι από την “Enterprise Greece S.A.” η οποία επιδότησε μέρος του 

ενοικίου και της κατασκευής του περιπτέρου.  Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες διαμονής και 

μεταφοράς 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έκθεμα - Διαχωριστικοί τοίχοι από γυψοσανίδες» αξίας 2.400,00€. 

Ολική περικοπή της δαπάνης καθώς η έκθεση στο Ντουμπάι από την “Enterprise Greece S.A.” η 

οποία επιδότησε μέρος του ενοικίου και της κατασκευής του περιπτέρου. Επιλέξιμες είναι μόνο 

οι δαπάνες διαμονής και μεταφοράς 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «4σέλιδα έντυπα» αξίας 2.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «16σέλιδα έντυπα» αξίας 3.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 9.000,00€ σε 4.000,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Έρευνα Αγοράς» αξίας 5.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (νέες customed 

αντικραδασμικές βάσεις Vibro – SC, Vibro –WB, καθώς και αντίστοιχες κατασκευαστικές εργασίες 

ηχομονώσεων και αρχιτεκτονικών ακουστικών επεμβάσεων, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες και 

προδιαγραφές των νέων πελατών) τα οποία θα προωθηθούν στις αγορές της Αγγλίας, Ισπανίας, 

Πορτογαλίας, Τουρκίας, Κύπρου, Ντουμπάι, Κατάρ, Λίβανος και σε νέες αγορές της  Ρωσίας, Γερμανίας, 

Γαλλίας και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα 

(κατασκευαστικές εργασίες ηχομονωτικών λύσεων και επίλυσης προβλημάτων κραδασμών και 

υπηρεσίες για αντικραδασμικά ελατήρια, αντικραδασμικές βάσεις, αντικραδασμικά κτιριακών 

εγκαταστάσεων, αντικραδασμικά φύλλα regufoam, σεισμικοί αναστολείς) τα οποία θα προωθηθούν σε 

νέες αγορές (Ρωσία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 110.129,56€ σε 77.369,98€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 109.479,00€ σε 77.369,98€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 49.265,55€ σε 34.816,49€. 

 

1.17 ΕΞ2-00938 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ Σ. - ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 5.712,00€ σε 1.055,28€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιάσκεψης» αξίας 2.442,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» αξίας 730,89€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» αξίας 324,39€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 3.270,00€ 
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Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 7.010,00€ σε 7.300,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE» αξίας 7.010,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Microsoft Surface Book» αξίας 3.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 17.800,00€ σε 15.000,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή πλατφόρμας e-shop πολυγλωσσικής» αξίας 2.800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή πλατφόρμας διαδικτυακής προβολής πολυγλωσσικής» 

αξίας 2.800,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται στην κατηγορία 8, σύμφωνα με τον Οδηγό του 

Προγράμματος (για νέες, πολύ μικρές επιχειρήσεις) 

Η κατηγορία δαπάνης 4 παραμένει στα 23.850,00€. Αναλυτικά: 

 Η δαπάνη – ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «BRANDING ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» αξίας 4.000,00€, 

προμηθευτή «FILIA LAB S.A.» δεν τροποποιείται 

 Η δαπάνη – ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Aναμόρφωση Eταιρικής Tαυτότητας» αξίας 4.450,00€, 

προμηθευτή «FILIA LAB S.A.» δεν τροποποιείται 

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη – ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Οικονομοτεχνική Μελέτη 

Υπηρεσιών E-marketing» αξίας 15.400,00€ από «HUMAN FACTOR ΜΕΠΕ» σε «SIEBEN ΕΠΕ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

Η κατηγορία δαπάνης 8 τροποποιείται από 0,00€ σε 2.800,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή πλατφόρμας διαδικτυακής προβολής πολυγλωσσικής» 

αξίας 2.800,00€. Η δαπάνη μεταφέρθηκε από την κατηγορία 2 ως ανωτέρω 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέες υπηρεσίες  (Digital ISO 

29990, E-learning Platform as a service για πιστοποίηση προσόντων) οι οποίες θα προωθηθούν στην 

Κύπρο, Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία Αγγλία. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  διαμορφώνονται από 77.372,00€ σε 73.005,28€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 42.554,60€ σε 40.152,90€. 

 

1.18 ΕΞ2-00939 DQS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 19.320,00€ σε 19.300,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης - «ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών e-

marketing» αξίας 11.800,00€ με τη δαπάνη «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» αξίας 6.800,00€ και αλλαγή προμηθευτή από «HUMAN FACTOR ΜΕΠΕ» σε 

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» 

 Τροποποίηση της δαπάνης - «ΚΟΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» «Aναμόρφωση Eταιρικής Tαυτότητας» αξίας 

3.520,00€ με τη δαπάνη «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 8.500,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέες υπηρεσίες (Εξ αποστάσεως 

πιστοποίηση ΣΔΠ ISO 9001, 29990 και Πιστοποίηση επαγγελμάτων μονωτών, συμβούλων και 

ψυκτικών) οι οποίες θα προωθηθούν στη Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο. Επίσης, αφορά σε 

υφιστάμενα προϊόντα τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία). 

Ο συνολικό προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 70.051,14€ σε 70.031,14€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε  69.675,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 38.321,25 €. 

 

1.19 ΕΞ2-00896 ΙΝΒΙΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 10.916,14€ σε 2.099,72€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Βιντεοπροβολέας» από 1182.14€ σε 489.72€. 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Ψηφιακό σύστημα οπτικής καταγραφής 360 μοιρών» αξίας 9734€ 

με την δαπάνη «DJI Phantom 3 Professional Premium Edition Extra battery propeller Guard U 

Ship » αξίας 1.950€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη τροποποιείται ως προς την αξία σε 1.610€ 

σύμφωνα με το ΔΑΤ 028/23-12-2015 από προμηθετή "Γεώργιο Α. Κατσαμπάνη" που 

προσκομίστηκε και έχει περιληφθεί στο αίτημα τελικού ελέγχου που υποβλήθηκε. 

Η κατηγορία δαπάνης 1A τροποποιείται από 6.212€ σε 5.198,23€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός» αξίας 1.492.68€, 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός» από 2.823.2€ σε 1410.57€ λόγω 

αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών της δαπάνης. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός» αξίας 781.25€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανογραφικός εξοπλισμός από το Πλαίσιο» αξίας 810€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6''» αξίας 178.05€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Monitor Samsung 22''» αξίας 122.24€. 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0€ σε 10.945,55€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογισμικό Microsoft» αξίας 360€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ArcGIS Software for Server» αξίας 6000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Backup Software - Veritas Backup Exec» αξίας 4085.55€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ArcGIS 10» αξίας 500€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 34.457,48€ σε 15.234,58€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «LCD Monitor» αξίας 1.332.54€, 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Διαφημιστική καταχώρηση σε διεθνή περιοδικά» από 16.300€ 

σε 4.075€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη περικόπτεται καθώς δεν προσκομίστηκε αναλυτική 

προσφορά ή τιμ/γιο. 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «Συμμετοχή σε έκθεση» από 4.327.84€ σε 4.341.03€. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «Διαμονή στο ξενοδοχείο στο Δουβλίνο» από 2.000€ σε 

1.150.12€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη περικόπτεται καθώς το παραστατικό που 

προσκομίστηκε δεν έχει εκδοθεί στα στοιχεία της επιχείρησης. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εξοπλισμός για περίπτερο έκθεσης ΙΒΤΤΑ» αξίας 281.25€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Δαπάνες αποσκευών» αξίας 90€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μεταφορικά ταξί» αξίας 108.4€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη 

περικόπτεται διότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μεταφορικά τραίνου» αξίας 25.2€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 15.725€ σε 15.200€. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Εκπόνηση μελέτης και έρευνας αγοράς και σύνταξη στρατηγικού 

σχεδίου για τη διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής» αξίας 11.725€ με την δαπάνη 

«Εκπόνηση μελέτης και έρευνας αγοράς και σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για τη διείσδυση στην 

αγορά της Μέσης Ανατολής» αξίας 3.000€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη τροποποιείται από 

Κοινή Ενέργεια σε Μη Κοινή Ενέργεια. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Coaching – mentoring για την προώθηση των προϊόντων» αξίας 

2.670.8€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη περικόπτεται κατά 470,80€ καθώς το ποσό αφορά 

έξοδα μετακίνησης του συμβούλου η οποία δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μελέτη για τις αγορές της Κίνας και της Ρωσίας» αξίας 6.000€. 

Σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το επενδυτικό σχέδιο αφορά υφιστάμενα 

προϊόντα/υπηρεσίες “Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας” για την νέα 

χώρα/αγορά της Τουρκίας, Κίνας και Ρωσίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 67.310,62€ σε 48.678,08€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 67.310,62€ σε 47.133,08€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 37.020,84€ σε 21.209,89 €. 

 

1.20 ΕΞ2-00727 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 

Δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ, διότι η εν λόγω δαπάνη εντάσσεται 

στην κατηγορία 2 και όχι στην κατηγορία 3 καθώς αφορά σε λογισμικό και όχι σε σχεδιασμό νέας 

υπηρεσίας και επιπλέον, κατά την υποβολή αντιρρήσεων δεν προσκομίσθηκαν νέα στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν την ένταξη της δαπάνης στην κατηγορία 3. 

 

1.21 ΕΞ2-00911 ΑΝΤΑΙΑ ΕΠΙΥ ΕΠΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.22 ΕΞ2-00437 GENERATION NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.23 ΕΞ2-02231 ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.24 ΕΞ2-00390 ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.25 ΕΞ2-01045 ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.26 ΕΞ2-02270 GREEK GEEKS Συστήµατα Δεδοµένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία 

Ανώνυµη Εταιρεία 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.27 ΕΞ2-01402 ΠΛΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.28 ΕΞ2-02121 Ε. Κ. ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.29 ΕΞ2-02282 ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

2.1 ΕΞ2-00520 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση ΕΦΔ η παραλαβή του έργου, καθώς πληρούνται όλοι οι όροι και 

προϋποθέσεις του προγράμματος. 

 

2.2 ΕΞ2-01698 Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 33.800,00€ σε 16.645,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

CE» αξίας 33.800,00€ με τη δαπάνη «ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΥΠΟΥ RDXCXXXX-C & RDXCXXXX-B(ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, 

ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE» αξίας 11.645,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ CE)» αξίας 5.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 παραμένει στα 1.700,00€. Αναλυτικά: 

 Αύξηση της δαπάνης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

(PROJECT MANAGEMENT) ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «Δ. 

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»» από 1.700,00€ σε 2.500,00€ και 

αλλαγή προμηθευτή από «EVOPLAN ΕΠΕ» σε «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ». Η δαπάνη παραμένει στα 1.700,00€ σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (ψυχόμενες 

θερμαινόμενες ουδέτερες βιτρίνες αρτοζαχαροπλαστικής σειράς «CIRCLE 2015» και «ORIENTAL V, 

2014» τα οποία θα προωθηθούν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα τα οποία 

θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Καμερούν και Ισραήλ). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 65.839,00€ σε 48.684,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 65.485,84€ σε 45.862,50€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 29.468,63€ σε 20.638,13€. 

 

2.3 ΕΞ2-00962 CRYSTALCLEARSOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 4.000,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «Σύστημα τηλεδιάσκεψης» αξίας 4.000,00€ σε ομώνυμη δαπάνη 

αξίας 7.000,00€. Ολική περικοπή της δαπάνης κατόπιν αιτήματος του επενδυτή 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 8.928,06€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 353,62€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 893,34€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 2.607,32€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 4.945,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 128,78€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 61.000,00€ σε 44.000,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Άδεια χρήσης μηχανισμού υποστήριξης quiz» αξίας 17.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 56.812,00€ σε 46.973,39€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ» αξίας 8.960,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μετακίνηση και διαμονή για τις εκθέσεις» αξίας 8.960,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ GESS 2014» αξίας 6.720,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΒF» αξίας 2.408,00 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΤΗΕ LONDON BOOK FAIR"» 

αξίας 9.095,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FRANKFURT BOOK FAIR» αξίας 

15.669,00€ 

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ» αξίας 5.000,00€ από «ΤΑLK TO THE HAND» σε «ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ "The Training & Development Show Middle East 2013"» 

αξίας 1.642,65€. Ολική περικοπή της δαπάνης κατόπιν αιτήματος του επενδυτή 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ "Digital Education Show Middle East 2014"» αξίας 

3.501,97€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange West Coast - 2014 (7/12-

9-12)» αξίας 10.624,25€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "Digital Education Show Middle East 

2014"» αξίας 182,50€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "Digital Education 

Show Middle East 2014"’ αξίας 2.165,58€. Περικοπή ποσού 1.283,59€ σύμφωνα με τα όρια που 

θέτει ο Οδηγός. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning 

Officer Exchange West Coast – 2014» αξίας 2.377,32€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange 

West Coast – 2014» αξίας 629,50€. Περικοπή ποσού 131,29€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο 

Οδηγός 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «WIFI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "Digital Education Show Middle East 

2014"» αξίας 200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Education Investment Mena 2014» 

αξίας 4.884,40€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Education 

Investment Mena 2014’ αξίας 1.335,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange 

2015 26/4-28/42015» αξίας 12.354,85€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning 

Officer Exchange 2015» αξίας 1.059,02€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange 

2015» αξίας 135,22€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange 

2015» αξίας 233,57€. Περικοπή ποσού 33,57€ € σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Chief Learning Officer Exchange 

2015» αξίας 647,56€. Περικοπή ποσού 247,56€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 35.250,00€ σε 11.250,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Feasibility Study (e-commerce & υπηρεσίες εκπαίδευσης)» αξίας 

24.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 παραμένει στα 18.000,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «Μεταφορά Τεχνογνωσίας για την Υλοποίηση Εφαρμογής Quiz 

Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας» αξίας 18.000,00€ με τη δαπάνη «Μεταφορά Τεχνογνωσίας» 

ισόποσης αξίας και αλλαγή προμηθευτή από «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΓΑΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε «Raygun 

LLC»  

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα τα οποία 

θα προωθηθούν σε νέες χώρες (Ρωσία, Γερμανία, Η.Π.Α., Αγγλία, Γαλλία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 175.062,00€ σε 125.812,79€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 162.945,71€ σε 116.875,41€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 73.325,57€ σε 52.593,93€. 

 

2.4 ΕΞ2-02176 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 100.405,00 € σε 58.410,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΡΕΛΙΑΣΤΡΑ» αξίας 5.000,00 €. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΤΕΤΡΑΚΛΟΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ» αξίας 39.700,00 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΑΜΠΕΛΩΝ 2» αξίας 2.705,00 €. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 41.359,76 € σε 47.393,31 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOME SHOW ΣΤΟ TAE KWON 

DO Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2014» αξίας 4.965,48€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ Κ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ 35Η ΕΚΘΕΣΗ “ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ” ΣΤΟ HELXPO MAROYSSI 2014» αξίας 4.185,00€.  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΤΗΣΙΜΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΞΥΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

ΣΕΦ» αξίας 2.730,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΤΗΣΙΜΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΞΥΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

MEC» αξίας 1.335,04€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 36Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 

HELEXPO MAROUSSI 2015» αξίας 6.900,00 €. 
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 Προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ 36Η ΕΚΘΕΣΗ “ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ” ΣΤΟ HELEXPO MAROYSSI» αξίας 1.504,07 €. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 37Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 

HELEXPO MAROUSSI 2015» αξίας 6.900,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ 37Η ΕΚΘΕΣΗ “ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ” ΣΤΟ HELEXPO MAROYSSI 2015» αξίας 3.945,00 

€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 156.764,76€ σε 120.803,31€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 112.719,52€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε  50.723,78€. 

 

2.5 ΕΞ2-02022 LABEL PRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 75.000,00 € σε 36.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ CTP Multi DX UV-375nm» αξίας 75.000,00 € σε 

«Σύστημα ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ» αξίας 44.000,00 €. 

 Μείωση της δαπάνης «Σύστημα ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ» κατά 8.000,00€, λόγω μεταφοράς 

μέρους της, που αφορά σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ», στην κατηγορία «6», σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 19.400,00 € σε 15.500,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «SOCIAL MEDIA CAMPAIGN» αξίας 5.900,00€. 

 Κατάργηση δαπάνης «Δαπάνες καταχωρήσεων σε κλαδικά περιοδικά» αξίας 5.000,00€. 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων και εταιρική ταυτότητα» 

από 8.500,00 € σε 15.500,00 €. 

 Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 25.500,00 € σε 21.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αξίας 

12.500,00€. 

 Προσθήκη της δαπάνης «Οργάνωση και υποστήριξη εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων 

της εταιρείας» αξίας 8.000,00 €. 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 0,00 € σε 8.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ» αξίας 8.000,00 € λόγω επιμερισμού 

της αρχικής δαπάνης «Σύστημα ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Οδηγό του Προγράμματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 119.900,00 € σε 80.500,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 89.800,00 € σε 80.500,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 40.410,00 € σε 36.225,00 €. 

 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 17/10-3-2016 και No 18/11-3-2016  της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 

ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

 

ΑΔΑ: ΩΩΠΧ4653Ο7-Ο6Ο



 78 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των 

ανωτέρω επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή:  

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

 Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομ. και Επιχειρ. Πολιτικής  

 Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση: 

- ΕΦΕΠΑΕ  

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
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