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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 228.10.1/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
8895/06-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 

«Εντάξεις δικαιούχων της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, 

Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”» 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 
4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
5. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
6. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
και προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί 
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή και 
Μπασιαρίδου Αικατερίνη. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 8917/6-12-2021 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, 
τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010,ως ισχύει, που καθορίζει ως σκοπό του Πράσινου Ταμείου, 
την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, 
οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική στήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων 
και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας 
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και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, 
διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. 

2. i) Την υπ’ αριθ. 14694/13-3-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις οικ. 49429/8-11-2011 (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και 4643/26-1-2012 (ΦΕΚ 
31/ΥΟΔΔ/27-1-2012) ii) Την υπ’ αριθ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ», όπως 
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ 
457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με αριθμό οικ. 26460/16-6-2015 (ΦΕΚ 446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015), 
34810/10-8-2015 (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), 49447/24-11-2015 (ΦΕΚ 867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-
11-2015), με αριθμό 43353/21-12-2015 (ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015), 37538/21-9-2016 
(ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) και 6726/22-2-2017 (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-2-2017) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει. iii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή ΥΠΕΝ «Συγκρότηση του Δ.Σ. 
του Π.Τ». Την υπ’ αριθ. 49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του 
Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017 
απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. “Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”». iv) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 
879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-
2017 απόφασης “Συγκρότηση του Δ.Σ του Π.Τ (ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις 
Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019), v) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 
Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Π.Τ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020), vi) την υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-7-2021 Απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ 579)  με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5-8-2021 (Υ.Ο.ΔΔ 662), όμοια 
απόφαση. 

3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27.01.2015) σύμφωνα με το οποίο 
συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 
οποίο υπήχθησαν οι Υπηρεσίες του Πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό Φορείς &το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ 
70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάστηκε σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των  Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 204). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2016" (Α' 226). 

6. Τις διατάξεις του ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3871/2010, περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης . 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 9, παρ. β του ν. 4024/2011, η οποία συμπληρώνει το άρθρ. 3 
του ν. 3889/2010 και στην οποία αναγράφεται ότι: «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου κατ΄ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8 για τις λειτουργικές του 
ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους». 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

3 

 

8. Τις διατάξεις του ν.4178/8.8.2016 «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 αρ. 28 παρ.33β, σύμφωνα με τον οποίο τα  
αναπορρόφητα  κονδύλια εξόδων μεταφέρονται στη χρήση του επόμενου έτους,  αφού δεν 
θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρήσης . 

10. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) 
Απόφαση του Υπουργού Π.ΕN. με την οποία εγκρίθηκε αρχικά ο Τακτικός 
Προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021 και 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021 
(ΑΔΑ:6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80101/1677/30-08-2021 
(ΑΔΑ:ΩΣΖ24653Π8-ΗΦ4) αποφάσεις, 

11. Την υπ΄αριθμ. 6418/21-9-2021 (ΑΔΑ 67HΨ46ψ844-ΗΕ5) Απόφαση με θέμα: Έγκριση 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και 
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του  
Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και 
Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” 
από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 
31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του έτους 
2020 το 2021». 

12. Την υπ΄αριθμ. 7538/26-10-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΗΟ46Ψ844-ΗΒΔ) με θέμα: 
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση ««Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του  Συνεχιζόμενου 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις 
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” 

13. Το πρακτικό Νο 1/1-12-2021 της επιτροπής αξιολόγησης 9αριθμ πρωτ. εισερχ. ΠΤ 
8917/6-12-2021) 
 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Την ένταξη 14 επιχειρηματικών σχεδίων και την απόρριψη 10, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Επιτροπής και την αιτιολογία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα των 
προτάσεων, που αποτελεί αναπόσπαστο της απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Ο πίνακας αξιολόγησης των προτάσεων  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ    

A/A ΚωδικόςΠρότασης 
Ιδιότητα 

(Εργολάβος/Υπεργολάβος 
του Ομίλου ΔΕΗ) 

Περιφέρεια 
Υλοποίησης 

Επιλέξιμη Αίτηση 
Χρηματοδότησης 

Τελική κρίση Συνολικός Π/Υ 
Επιλέξιμος 

Επιχορηγούμενος 
Π/Υ 

Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Ημερομηνία 
Συνεδρίασης 

1 ΠΤ21-0456551                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

2 ΠΤ21-0456570                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 
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Επιτροπή Αξιολόγησης 
εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

3 ΠΤ21-0457281                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

5 ΠΤ21-0457064                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
είναι πλήρης 

δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

176.411,00 176.411,00 141.128,80 1/12/2021 
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6 ΠΤ21-0457976                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
είναι πλήρης 

δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

7 ΠΤ21-0457855                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
είναι πλήρης 

δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης. 
Σημειώνεται επιπλέον ότι, 
λόγω του γεγονός ότι στο 

φάκελο των 
δικαιολογητικών 

επισυνάφθηκε η υπ αρ. 
152090/7-10-2021 αίτηση 

έκδοσης άδειας 
λειτουργίας, θα πρέπει να 
επιβληθεί ειδικός όρος για 

την προσκόμιση της 
σχετικής άδειας, πριν την 
καταβολή επιχορήγησης. 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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8 ΠΤ21-0457874                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
είναι πλήρης 

δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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9 ΠΤ21-0454208                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της 

Δράσης (50) (βαθμολογία 
Ε/Σ : 45,6) 

Συγκεκριμένα με την υπ 
αριθμ ΠΤ21-04/12-11-

2021 επιστολή 
διευκρινίσεων ζητήθηκε 
από την επιχείρηση να 

διευκρινίσεις τη μη 
απαίτηση άδειας 

λειτουργίας για τις κάτωθι 
δραστηριότητες:  

- 45310000 - 49411901 - 
49411902 - 49411903 - 

5200000- 9901900 
Σε συνέχεια αξιολόγησης 

των διευκρινίσεων, 
διαπιστώθηκε ότι 

υποβλήθηκε εκ νέου 
εκτύπωση ενεργών 
δραστηριοτήτων με 

απενεργοποιημένες τις ως 
άνω δραστηριότητες και 

ΥΔ του νομίμου 
εκπροσώπου για την 

αφαίρεση των ΚΑΔ (45.31 - 
Χονδρικό εμπόριο μερών 

και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων, 

49.41.19.01 - Οδικές 
μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων με 

φορτηγό αυτοκίνητο με 
οδηγό ιδιοκτήτη, 

49.41.19.02 - Οδικές 
μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων με 

192.000,00 192.000,00 153.600,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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φορτηγό αυτοκίνητο με 
οδηγό μη ιδιοκτήτη, 
49.41.19.03 - Οδικές 

μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων, με 

φορτηγό αυτοκίνητο 
διεθνών μεταφορών και 
με οδηγό ιδιοκτήτη) από 

ΚΑΔ επένδυσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, 
πραγματοποιήθηκε 

διόρθωση στο κριτήριο 4. 
Κριτήριο μελλοντικής 
μείωσης εξάρτησης 
επιχείρησης από τον 

"λιγνίτη" από "ΝΑΙ"  σε 
"ΟΧΙ", καθώς σύμφωνα με 
τα στοιχεία της εκτύπωσης 
ενεργών ΚΑΔ η επιχείρηση 
δεν διαθέτει υφιστάμενη 

δραστηριότητα 
σχετιζόμενη με τη 

λιγνιτική παραγωγή. 
Συνεπώς η βαθμολογία 

της αίτησης 
διαμορφώνεται στις 45,6 

μονάδες. 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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10 ΠΤ21-0458106                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

185.000,00 185.000,00 148.000,00 1/12/2021 

11 ΠΤ21-0458362                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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12 ΠΤ21-0458547                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της 

Δράσης (50) (βαθμολογία 
Ε/Σ : 43,77. 

 
Συγκεκριμένα η αίτηση 
χρηματοδότησης δεν 

ικανοποιεί την ελάχιστη 
βαθμολογία σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση της Δράσης 
(50), καθώς σε συνέχεια 

της εξέτασης των 
δικαιολογητικών, αυτή 

διαμορφώθηκε στις 43,77 
μονάδες. 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

13 ΠΤ21-0458373                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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17 ΠΤ21-0458336                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της 

Δράσης (50) (βαθμολογία 
Ε/Σ : 36,73 μονάδες) 

Η αίτηση χρηματοδότησης 
δεν ικανοποιεί την 

ελάχιστη βαθμολογία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της 
Δράσης (50), καθώς σε 

συνέχεια της εξέτασης των 
δικαιολογητικών, αυτή 

διαμορφώθηκε στις 36,73 
μονάδες. 

119.000,00 119.000,00 95.200,00 1/12/2021 

18 ΠΤ21-0458099                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα 4 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια).  
Πιο συγκεκριμένα δεν 

υποβλήθηκαν τα κάτωθι:   
- Άδεια λειτουργίας για 

τους ΚΑΔ 25.5 - 
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, 
ανισόπαχη τύπωση και 

μορφοποίηση μετάλλων 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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με έλαση 
κονιομεταλλουργία και 
25.62 Μεταλλοτεχνία. 

Σημειώνεται ότι 
προσκομίσθηκε το Υπ. 
Αρίθμ. 1068/30-4-2021 

από την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης, Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης, 
Τμήμα Χορήγησης Αδειών 
Ανάπτυξης, Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων. 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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19 ΠΤ21-0458568                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

H αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα 4 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια). Συγκεκριμένα, 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ 

ή αίτηση για 
έκδοση/ανανέωση  άδειας 

λειτουργίας ή βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας 
περί συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων 
λειτουργίας ή 

γνωστοποίηση έναρξης 
λειτουργίας. Σε περίπτωση 

που, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, δεν 

απαιτείται άδεια 
λειτουργίας, Υπεύθυνη 
Δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου ότι δεν 

απαιτείται άδεια 
λειτουργίας. 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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20 ΠΤ21-0458413                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

21 ΠΤ21-0458141                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της 

Δράσης (50) (βαθμολογία 
Ε/Σ : 49,52 μονάδες) 

Συγκεκριμένα η αίτηση 
χρηματοδότησης δεν 

ικανοποιεί την ελάχιστη 
βαθμολογία σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση της Δράσης 
(50), καθώς σε συνέχεια 

της εξέτασης των 
δικαιολογητικών, αυτή 

διαμορφώθηκε στις 49,52 
μονάδες. 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
                                               ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

17 

 

22 ΠΤ21-0459603                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα I της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια).  
 

Συγκεκριμένα δεν 
υποβλήθηκαν τα κάτωθι:  

- Στιγμιότυπα Οθόνης 
(PrtScr) από το gsis.gr από 
την ενότητα "Αποκλίσεις" 
και συγκεκριμένα από την 

καρτέλα "Αποκλίσεις 
Εσόδων", του πίνακα 

"Έσοδα που δηλώθηκαν" η 
εξάρτηση των εργολάβων 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η 

ΚΟΖΑΝΗ ΙΜΕ και A S 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ από τον 

Όμιλο ΔΕΗ για τα έτη 
2017, 2018 και 2019 

82.000,00 82.000,00 65.600,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
                                              ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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18 

 

23 ΠΤ21-0461705                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα 4 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια). Συγκεκριμένα 
στιγμιότυπα Οθόνης 

(PrtScr) από το gsis.gr από 
την ενότητα "Αποκλίσεις" 
και συγκεκριμένα από την 

καρτέλα "Αποκλίσεις 
Εσόδων", του πίνακα 

"Έσοδα που δηλώθηκαν" η 
εξάρτηση του εργολάβου 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ 

ΒΕΡΜΙΟ ΙΜΕ από τον 
Όμιλο ΔΕΗ για τα έτη 
2017, 2018 και 2019 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

ΑΔΑ: 6Φ5646Ψ844-ΝΤΔ



                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
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24 ΠΤ21-0461704                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα 4 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια).  Συγκεκριμένα -
στιγμιότυπα Οθόνης 

(PrtScr) από το gsis.gr από 
την ενότητα "Αποκλίσεις" 
και συγκεκριμένα από την 

καρτέλα "Αποκλίσεις 
Εσόδων", του πίνακα 

"Έσοδα που δηλώθηκαν" η 
εξάρτηση του εργολάβου 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ 

ΒΕΡΜΙΟ ΙΜΕ από τον 
Όμιλο ΔΕΗ για τα έτη 
2017, 2018 και 2019. 

Σημειώνεται ότι 
προσκομίσθηκαν 

στιγμιότυπα από την 
καρτέλα "Αποκλίσεις 

εξόδων" από την οποία 
δεν προκύπτει κάποιο 
συμπέρασμα για την 

εξάρτηση του εργολάβου 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ 

ΒΕΡΜΙΟ ΙΜΕ από τον 
Όμιλο ΔΕΗ ΑΕ. 

- άδεια λειτουργίας για 
τον ΚΑΔ 49411901, που 

175.000,00 175.000,00 140.000,00 1/12/2021 
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αποτυπώνεται στην 
υποβληθείσα Κατάσταση 

Ενεργών Δραστηριοτήτων. 
Σημειώνεται ότι 

προσκομίσθηκε η άδεια 
κυκλοφορίας του 

οχήματος. 

25 ΠΤ21-0458473                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 
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εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

27 ΠΤ21-0456057                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

 Η αίτηση 
χρηματοδότησης είναι 

πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 

28 ΠΤ21-0459170                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Έγκριση  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
είναι πλήρης 

δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί τις τυπικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής 
και η βαθμολογία της είναι 
πάνω από τη βαθμολογική 
βάση (>= 50)  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην 
αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγείται την ένταξη της 
αίτησης χρηματοδότησης 

180.000,00 180.000,00 144.000,00 1/12/2021 
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29 ΠΤ21-0462195                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
Απόρριψη  

Η αίτηση χρηματοδότησης 
κρίνεται μη επιλέξιμη, 

καθώς δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 

Παράρτημα 4 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

όπως ισχύει. Ως εκ τούτου 
δεν εξετάστηκε για την 

τήρηση των 
προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 

κριτήρια).  
Πιο συγκεκριμένα δεν 

υποβλήθηκαν τα κάτωθι:  
-  Κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της 
επιχείρησης μέσω της 
ιστοσελίδας gsis.gr (με 

εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης η οποία θα 

είναι μεταγενέστερη από 
την ημερομηνία 
δημοσίευσης της 

πρόσκλησης) 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 1/12/2021 
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