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1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες
Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο
της Δράσης 2β του «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού
καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ.ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και
digital Marketing»
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση:
1. Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο
για
το
Πλαίσιο
Ανάπτυξης)
2014-2020,
αρ.
απόφασης
C(2014)3542.final/23.05.2014, όπως ισχύει.
3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως
ισχύει.
4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως
ισχύει.
5. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ.
αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει.
6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων,
όπως τροποποιείται και ισχύει.
7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1
της 24.12.2013).
8. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).
9. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία
συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και
ισχύει.
10. Η Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10164/ 18.12.2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Ο Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει.
12. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄) και θέμα:
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει.
13. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 145745/27.01.2015 και θέμα: «Έγκριση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματός Βορείου Αιγαίου 2014 2020», όπως ισχύει εκάστοτε.
14. Η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ γράμματα του ΕΣΠΑ 2014
- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: «Επενδύσεις
στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
16. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ1217/21.12.2015 (ΦΕΚ 2784 Β’)
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».
17. Ο N. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών
78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών
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για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”.
18. Η
Υπουργική Απόφαση με αριθ. 94591 (ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. Απόφαση 32680/ΕΥΘΥ334/23.03.2015 «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 791/Β/2015), όπως ισχύει,
19. Η από 19.06.19 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», με την
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ,
ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης.
20. Ο N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον
«Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της
εργατικής νομοθεσίας».
21. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων με θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020».
22. Ο Ν.4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 33
23. Η με αρίθμ. πρωτ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19.09.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε του
Ν.4314/2014)
24. Η με αρίθμ. πρωτ. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των
επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
25. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares (2015) 3073022-22.07.15 της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020.
26. Την υπ' αριθ. οικ.1406/04.06.19 (ΦΕΚ 2481/Β/24.06.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».
27. Την υπ’ αρ. οικ. 3344/04.12.2019 (ΦΕΚ 4269/Β/13.12.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου με θέμα «1η Τροποποίηση της με α.π. 1496/04.06.2019 (ΦΕΚ
2481/Β/24.6.2019) Απόφασης Ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)» ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης και Ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020»
28. Η υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των
εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
29. Το με Α.Π 122645/27.11.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τον «Έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών
στοιχείων».
30. Το με αριθ. 15302-07-02-2020/07-02-2020 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ με θέμα: «Πρόσκληση ΕΥΔΕΠ Βορείου Αιγαίου «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
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αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020.», με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της δράσης.
31. Την πρώτη έκδοση της πρόσκλησης με Α.Π 278/13.03.2020, υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020.
32. Την απάντηση της ΕΥΚΕ (A.Π.1651/15.07.2020) στην πρόταση μας για πρώτη
τροποποίηση της πρόσκλησης με θέμα «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού
καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital
Marketing», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
33. Τη δεύτερη έκδοση της πρόσκλησης με Α.Π 1671/16.07.2020, υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020.
34. Την απάντηση της ΕΥΚΕ (A.Π.2076/03.09.2020) στην πρόταση μας για δεύτερη
τροποποίηση της πρόσκλησης με θέμα «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού
καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital
Marketing», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
35. Την τρίτη έκδοση της πρόσκλησης με Α.Π 2076/07.09.2020, υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020.
36. Την τέταρτη έκδοση της πρόσκλησης με Α.Π οικ.2197/15.09.2020, υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020.
37. Την Πέμπτη έκδοση της πρόσκλησης με Α.Π οικ. 2390/05.10.2020, υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020
38. Την με α.π. οικ.1634/18.06.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου (ΑΔΑ
6ΠΠΥ7ΛΩ-ΛΗ8) για την Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που
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υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”.
39. Τη διαβίβαση (29/10/2021) του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί και οι
συνημμένοι πίνακες κατάταξης για τη Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”.
40. Την εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ προς ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ (Α.Π.2716/05.11.2021).
41. Την με α.π.οικ.2719/05.11.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορ.
Αιγαίου προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
42. Την με Α.Π οικ.2741/10.11.2021 Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες
Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης
2β του «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου (π.χ.ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing»
43. Τη διαβίβαση (17/10/21) του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί και οι συνημμένοι
πίνακες κατάταξης για τη Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού
καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital
Marketing”.
44. To email της ΕΛΑΝΕΤ με Α.Π 2799/17.11.2021.
45. Τη διαβίβαση (17/10/21β) του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί και οι
συνημμένοι πίνακες κατάταξης για τη Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing”.
46. Την εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ προς ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ (Α.Π.2801/17.11.2021).
47. Την με Α.Π.οικ.2802/17.11.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορ. Αιγαίου προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
Αποφασίζει
η

Την 1

τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης των Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης

Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της της δράσης 2β. “Ενίσχυση πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και
επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τον Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων και ειδικότερα την αίτηση με κωδικό ΒΑΡ50082286, συνεπώς:
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Αρχική

έγκριση

Τροποποίηση

10/11/2021
Επιχορηγούμενος

Προϋπολογισμός

13.973,00 €

12.026,00 €

με

9.781,10 €

8.418,20 €

με

4.191,90 €

3.607,80 €

αίτησης με κωδ.ΒΑΡ5-0082286
Αιτούμενη

Επιχορήγηση

αίτησης

κωδ.ΒΑΡ5-0082286
Ιδιωτική

συμμετοχή

αίτησης

κωδ.ΒΑΡ5-0082286
Η εν λόγω τροποποίηση στην περίπτωση της αίτησης με κωδικό ΒΑΡ5-0082286 έχει ως αποτέλεσμα και την
τροποποίηση των παρακάτω στοιχείων των εγκεκριμένων αιτήσεων της εν λόγω δράσης όπως περιγράφεται
κάτωθι:
Αρχική

έγκριση

Τροποποίηση

10/11/2021
Συνολικός Επιχορηγούμενος

449.043,13 €

447.096,13 €

314.330,17 €

312.967,27 €

134.712,96 €

134.128,86 €

Προϋπολογισμός εγκεκριμένων αιτήσεων
Συνολική Αιτούμενη Επιχορήγηση
εγκεκριμένων αιτήσεων
Συνολική Ιδιωτική συμμετοχή
εγκεκριμένων αιτήσεων

Ακολουθούν εκ νέου Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων (Συνημμένο) που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης και περιλαμβάνουν:
i.

Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση, με το συνολικό προϋπολογισμό και την
αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη αίτηση, (Σημείωση: Η τροποποίηση
αφορά μόνο την αίτηση με κωδικό ΒΑΡ5-0082286 και τούς συνολικούς Π/Υ)

ii.

Πίνακα

εγκεκριμένων

αιτήσεων

μη

ενισχυόμενων,

λόγω

εξάντλησης

προϋπολογισμού

πρόσκλησης, (Σημείωση: στην αξιολόγηση της 2β δεν υπάρχουν εγκεκριμένες αιτήσεις μη
ενισχυόμενες, λόγω ότι οι εγκεκριμένες δεν καλύψαν τη ΔΔ 2.500.000 € της Πρόσκλησης.)
iii.

Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα
περιλαμβάνονται:
A. οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων (Έλεγχος
Πληρότητας & Επιλεξιμότητας),
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B. οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης συνολικής
σταθμισμένης βαθμολογίας, η οποία ορίζεται ίση με 10 βαθμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή
με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη βαθμολόγησή της
και τους όρους έγκρισής της, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) και αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στον ΕΦΕΠΑΕ, εντός της ίδιας αποκλειστικής
προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Συνημμένο 1 :
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ( Υποβολές_2β(εγκρ-απορ) πρακτικό2 )
Εσωτ. Διανομή:
Προϊστάμενος ΕΥΔ
Μονάδα Α ΕΥΔ
Φάκελος Επιτροπής Αξιολόγησης Δράσης
Χ.Α.
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Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση

α/α

Κωδικός Πρότασης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΒΑΡ5-0074223
ΒΑΡ5-0074385
ΒΑΡ5-0076351
ΒΑΡ5-0076894
ΒΑΡ5-0076996
ΒΑΡ5-0077033
ΒΑΡ5-0077227
ΒΑΡ5-0077229
ΒΑΡ5-0079076
ΒΑΡ5-0079424
ΒΑΡ5-0079619
ΒΑΡ5-0082286
ΒΑΡ5-0097890

ΣΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Επιτροπής)

Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός (Επιτροπής
Αξιολόγησης)

14,40
13,20
13,10
15,20
14,40
16,50
17,90
11,90
11,60
13,90
18,10
11,70
13,30
ΣΥΝΟΛΟ

44.100,00 €
38.483,00 €
36.763,00 €
41.801,00 €
43.000,00 €
24.114,67 €
28.302,46 €
46.601,00 €
36.962,00 €
16.540,00 €
45.000,00 €
12.026,00 €
33.403,00 €
447.096,13 €

ΑΔΑ: 975Λ7ΛΩ-ΣΧ0

Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων λόγω αρνητικής αξιολόγησης

α/α

Κωδικός Πρότασης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΒΑΡ5-0067664
ΒΑΡ5-0074967
ΒΑΡ5-0076363
ΒΑΡ5-0076636
ΒΑΡ5-0076699
ΒΑΡ5-0076914
ΒΑΡ5-0076932
ΒΑΡ5-0077231
ΒΑΡ5-0078300
ΒΑΡ5-0078313
ΒΑΡ5-0078388
ΒΑΡ5-0078514
ΒΑΡ5-0078519
ΒΑΡ5-0078861
ΒΑΡ5-0078987
ΒΑΡ5-0079182
ΒΑΡ5-0079194
ΒΑΡ5-0079260
ΒΑΡ5-0079284
ΒΑΡ5-0079294
ΒΑΡ5-0083520
ΒΑΡ5-0089265
ΒΑΡ5-0090691
ΒΑΡ5-0092833
ΒΑΡ5-0093332
ΒΑΡ5-0097194
ΒΑΡ5-0099202
ΒΑΡ5-0099239
ΒΑΡ5-0099528
ΒΑΡ5-0109782
ΒΑΡ5-0126441

ΣΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Επιτροπής)

Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός (Επιτροπή
Αξιολόγησης)

15,90
18,30
15,10
11,50
15,60
17,20
12,20
14,30
11,90
14,10
12,50
16,30
11,20
11,40
13,90
7,30
14,20
4,00
15,80
16,20
17,00
15,80
15,70
12,40
16,70
16,60
2,00
6,80
15,30
12,70
14,40
ΣΥΝΟΛΟ

33.571,25 €
15.447,00 €
39.560,00 €
11.969,38 €
23.496,03 €
15.840,00 €
23.985,00 €
43.350,00 €
16.363,00 €
36.026,00 €
42.450,00 €
26.867,00 €
32.613,00 €
46.314,00 €
32.178,76 €
10.134,00 €
12.819,19 €
0,00 €
47.348,00 €
41.198,43 €
19.352,00 €
11.552,00 €
48.750,00 €
15.056,00 €
10.500,00 €
19.708,00 €
0,00 €
0,00 €
11.632,00 €
12.669,00 €
28.835,57 €
729.584,61 €

