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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Athens 

Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με 

όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» με Κωδικό ΟΠΣ 4898 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη  το βασικό νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 

πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 

2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 

4. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει κάθε φορά, 

5. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει, 

6. Το Ν. 4605/01.04.2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 

χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.02.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 26, για την τροποποίηση διατάξεων του 

ν. 4314/2014 

7. Τον Κανονισμό (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 τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά 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 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  
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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 τροποποιείται και 

ισχύει 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 

της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη 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. 

11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01) 

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). (O.J ΕΕ L 

352 της 24.12.2013) 

13. Το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε 

Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές & Πολύ Μικρές 

14. Την Υ.Α. με αρ. Πρωτ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών 

ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

15. Την με αρ. Πρωτ. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών 

εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 

προγραμματική περίοδο2014-2020» 

16. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) 

του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρου 

4 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

18. Την υπ. αριθ. Πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της 

Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος 

Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε." με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την 

καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.» 

19. Την υπ. αριθ. 4019/20-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚΖ7Λ7-7ΜΙ) 1η Τροποποίηση της υπ. αριθ. 55/10-01-2018 ορθής 

επανάληψης (ΑΔΑ:ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της 

“Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.” με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον 

πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.  

20. Την υπ. αριθ. 4021/30-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ε4Φ7Λ7-1ΗΧ, ΦΕΚ 5953/Β/2020) 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. 

Πρωτ. 56/10-012018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΟΔ67Λ7-ΔΘΜ) Απόφασης Ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων 

επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη 
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Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020. 

21. Την υπ. αριθ. 4022/30-12-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΙΝ7Λ7-ΡΛΟ, ΦΕΚ 6085/Β/31-12-2020) Απόφαση ορισμού του 

«Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» και του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της 

εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον 

τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 

22. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10170 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ «Αττική» 

2014-2020 για στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση για την Περιφέρεια Αττικής». 

23. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 και C(2019) 3088 

final/16.04.2019 που αφορούν την 2η αναθεώρηση του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020. 

24. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90final/09.01.2020, που αφορά στην έγκριση 

της 3ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020 

25. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο: 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής 

Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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»», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

26. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ2784/Β) και θέμα: 

"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», όπως τροποποιείται και ισχύει 

27. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ 

στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» 

28. Το Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) 

και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 &40 

29. Την υπ’ αρ.: 1203/17.03.2015 (ΦΕΚ 474/Β/27.03.2015) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τη 

“Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 

2014–2020”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.: 3471/05.09.2016 (ΦΕΚ 3306/Β/14.10.2016) Απόφαση 

της Περιφερειάρχη Αττικής 

30. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ 

στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» 

31. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα 

το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

32. Την με αριθμό 141938/ΕΥΘΥ 1050 Απόφαση τροποποίησης της 97724/ΕΥΘΥ 750 (ΦΕΚ 11/B/ 09.01.2019) 

υπουργική απόφαση για τον καθορισμό επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ 

33. Την από 03.07.15 Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, με την 

οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο 

προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι. 
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34. Την Γραπτή Διαδικασία 47, ως προς το 3ο θέμα με τίτλο «Εξειδίκευση Δράσης Athens Business Green Toolkit 

», η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. Πρωτ. 1355/29-4-2021 απόφαση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Η57Λ7-ΨΣ5) 

35. Το με αριθ. 29729 /ΕΥΚΕ 409 / 09-03-2021 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: 

«Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη 

Δράση «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με 

όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 

– 2020»», με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της δράσης. 

36. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης  είναι το ΕE 1407/2013 

(De Minimis) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ όπως ισχύει. 

37. Το από 28/4/2021 με αρ. πρ.1285ΕΦΔ240 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕΠ «Αττική» σχετικά με την παροχή 

σύμφωνης γνώμης για την έκδοση πρόσκλησης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για τη Δράση «Athens 

Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης 

λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» 

38. Την με αριθ. Πρωτ. 1413/ΕΦΔ243/05-05-2021 Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Athens Business Green 

Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη 

βελτίωση της εικόνας τους»», κωδ.ΕΑΤΑ28 και ΑΔΑ6ΕΗΙΟΡΙΝ-2Ο9(Έκδοση 1/0), 

39. Την C(2021) 164/19-02-2021 έγκριση τροποποίησης του μέτρου από τη Ε.Ε.  

40. Την με ημερομηνία 27/7/2021 ορθή επανάληψη της 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης της Δράσης «Athens 

Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης 

λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», με αρ. πρωτ. 2464/ΕΦΔ452/22-7-2021  

41. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 3449/ΕΦΔ 611/27-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕΠ «Αττική» σχετικά με την 

παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης για τη δράση «Athens 

Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης 

λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 

2020» 

42. Την με αριθ. Πρωτ. 3747/ΕΦΔ615/27.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ5ΗΟΡΙΝ-9Σ6) 2η τροποποίηση της πρόσκλησης της 

Δράσης «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με 

όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» 

43. Την με αρ. πρωτ. 3780/ΕΦΔ622/01.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΣΞΟΡΙΝ-7ΤΕ) Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, με 

θέμα «Έγκριση απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο 

«Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους 

πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 

2014 –2020»» 

44. Την με αρ. πρωτ. 4646/ΕΦΔ748/28.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΦ26ΟΡΙΝ-Χ11) Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, με 

θέμα «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους 

πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» και κωδικό ΕΑΤΑ28», στην οποία περιγράφεται το έργο 

της και η διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.2 της πρόσκλησης 

45. Το υπ’ αριθμ. 1 / 08.02.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Athens Business Green 

Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη 

βελτίωση της εικόνας τους» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 

46. Την με αριθ. Πρωτ. 1058/ΕΦΔ 111/03-03-2022 εισήγηση του Προϊστάμενου του ΕΦΔ ΕΑΤΑ στο Δήμαρχο 

Αθηναίων για την  έγκριση του υπ αριθμ. 1 / 08.02.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Δράση 

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής 

παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –

2020» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΑΤΑ28 
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47. Την με αριθ. Πρωτ. 1135/ΕΦΔ 117/08.03.2022 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την έγκριση του υπ 

αριθμ. 1/08.02.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Δράση «Athens Business Green Toolkit: 

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση 

της εικόνας τους» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και κωδικό Πρόσκλησης 

ΕΑΤΑ28, 

48. Την με αρ. πρωτ 1728/ΕΦΔ217/14-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ69ΡΟΡΙΝ-ΑΑΛ) Απόφαση ένταξης των αιτήσεων που 

αξιολογήθηκαν θετικά με βάση την ανωτέρω απόφαση έγκρισης του υπ’ αριθμ. 1 Πρακτικού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την Απόρριψη 52 αιτήσεων, ως μη παραδεκτών. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, με την σχετική τεκμηρίωση 

απόρριψης, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα Ι. Ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις στις οποίες δεν 

διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης επειδή, είτε δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων είτε δεν προέβησαν στην συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων 

ή την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Για τους λόγους αυτούς δεν 

ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση. Οι επιχειρήσεις αυτές απορρίπτονται, 

σε εφαρμογή της ενότητας 4 της πρόσκλησης «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται να υποβάλουν 

ένσταση. Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας  είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της επιστολής ενημέρωσης του 

ΕΦΕΠΑΕ προς τις επιχειρήσεις για τα αποτελέσματα (ένταξη/απόρριψη), προκειμένου να εξεταστούν από την 

Επιτροπή Ενστάσεων. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης 

έχει απορριφθεί, και στη σχετική ενημέρωση να περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψης. 

 

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Συνημμένα: 

-ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Κοινοποίηση:  

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
- Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 
- Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
- ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117-41, Αθήνα 
-  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ), Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 
- Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), Πεσμαζόγλου 39, Αθήνα 
- Δήμος Αθηναίων - Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Προέδρου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7, Αθήνα 
- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7 Αθήνα 

Εσωτερική διανομή:  

-Γραφείο Προϊστάμενου ΕΦΔ ΕΑΤΑ 
-Μονάδες Α και Β1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

(ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 

ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων)  

 

Α/Α Κωδικός 

Έργου 

Επωνυμία Φορέα Αιτιολογία 

1 

ΑΤΤΕ6-
0394276 

ΤΟΜΗ ΕΠΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

2 

ΑΤΤΕ6-
0399064 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

3 ΑΤΤΕ6-
0393611 

ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΣ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

4 ΑΤΤΕ6-
0423393 

 

MODUS & AMPLIO IKE 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

5 ΑΤΤΕ6-
0420435 

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 
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6 

ΑΤΤΕ6-
0439556 

ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

7 

ΑΤΤΕ6-
0418486 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

8 
ΑΤΤΕ6-
0421674 

ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

9 

ΑΤΤΕ6-
0457207 

ΠΕΡΙΑΝΘ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

10 
ΑΤΤΕ6-
0438732 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

11 

ΑΤΤΕ6-
0462431 

ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 
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12 
ΑΤΤΕ6-
0422588 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ. ΣΟΦΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

13 
ΑΤΤΕ6-
0463615 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

14 
ΑΤΤΕ6-
0389487 

ΑΦΟΙ ΑΓΓ ΣΠΥΡΙΛΙΩΤΗ ΟΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

15 

ΑΤΤΕ6-
0464482 

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

16 
ΑΤΤΕ6-
0463689 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

17 
ΑΤΤΕ6-
0461532 

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΕΠΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

18 
ΑΤΤΕ6-
0464439 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 
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19 
ΑΤΤΕ6-
0461822 

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

20 ΑΤΤΕ6-
0463794 

ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

21 
ΑΤΤΕ6-
0387337 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΥΨΗ ΚΩΝ. ΑΙΜΙΛ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

22 ΑΤΤΕ6-
0460783 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α. – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.  
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

23 
ΑΤΤΕ6-
0460159 

ΚΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

24 
ΑΤΤΕ6-
0401417 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

25 
ΑΤΤΕ6-
0459143 

ΣΕΛΕΚΤΙΒ ΟΤΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

26 
ΑΤΤΕ6-
0389036 

ΒΑΛΜΑ ΔΗΜ. ΕΙΡΗΝΗ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 
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27 

ΑΤΤΕ6-
0452917 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ ΑΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

28 

ΑΤΤΕ6-
0464207 

Α. ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

29 
ΑΤΤΕ6-
0458918 

BETIS HOME ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.ΕΠΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

30 

ΑΤΤΕ6-
0467516 

INDUSTRIAL EVENTS ΙΚΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

31 

ΑΤΤΕ6-
0462603 

GLOBAL FIN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Κ Ε 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

32 ΑΤΤΕ6-
0466688 

ΣΟΚΟΛΗΣ ΜΗΝΑΣ  
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 



 

11 
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

33 

ΑΤΤΕ6-
0466686 

ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

34 
ΑΤΤΕ6-
0463141 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

35 ΑΤΤΕ6-
0421681 

ARTLIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

36 
ΑΤΤΕ6-
0462858 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

37 ΑΤΤΕ6-
0468897 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΟΕ 

Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

38 
ΑΤΤΕ6-
0468838 

VE CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

39 
ΑΤΤΕ6-
0467706 

ΒΙΔΑΛΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

40 ΑΤΤΕ6-
0468853 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Α ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ Ε ΟΕ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 
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41 
ΑΤΤΕ6-
0463527 

BARLEY CARGO BEERBAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

42 ΑΤΤΕ6-
0446798 

ΚΡΟΥΣΙΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛΙΤΥ ΜΙΚΕ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

43 
ΑΤΤΕ6-
0468931 

Μ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

44 ΑΤΤΕ6-
0422485 

ΜΗΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

45 ΑΤΤΕ6-
0422489 

ΜΗΛΕΣΗΣ ΕΥΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Δράση. 

46 ΑΤΤΕ6-
0418788 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

47 ΑΤΤΕ6-
0467703 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

48 

ΑΤΤΕ6-
0466378 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 
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49 

ΑΤΤΕ6-
0469186 

ΟΝΕΙΡΟΥΣ ΑΜΚΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

50 

ΑΤΤΕ6-
0418161 

ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

51 

ΑΤΤΕ6-
0397291 

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΙΚΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη Δράση. 

52 
ΑΤΤΕ6-
0418162 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚ ΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Δεν διαπιστώθηκε πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 
ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την 

υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

 


