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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 12/15-9-2015 και Νο 13/16-9-2015 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 το τελευταίο 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. 

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:36316/278/31-03-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 1/6-10-

2014, No 2/7-10-2014 και No 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:36324/279/31-03-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών Νο 4/9-10-

2014, Νο 5/10-10-2014 και Νο 6/10-10-2014 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:36331/280/31-03-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 7/4-11-

2014 και No 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. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

40. Το από 02-11-2015 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 12/15-9-2015 και Νο 13/16-9-2015. 

41. 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 12/15-9-2015 και Νο 13/16-9-2015 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 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), ως 

ακολούθως: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/15-9-2015  

 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΠΑ 

 

1.1 ΕΞ2 - 00027 ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

ΑΔΑ: 7Ψ8Α4653Ο7-ΝΟΓ
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1.Κατάργηση δαπάνης «ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΕΡΓΑΣ» αξίας 

28.000,00€. 

2.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ CONTROLLER ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΓΕΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ EYE» αξίας 95.000,00€ με προμηθευτή τον ΥΙΟΙ Β. Μαζλουμιάν Ο.Ε. σε 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ 

ΕΞΕΛΛΙΓΜΕΝΟ CONTROLER ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ MITSUBISHI M70» αξίας 

60.000,00€ με προμηθευτή τον Bulmakmetal Ltd.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

1.Κατάργηση δαπάνης «SEO» αξίας 1.260,00€. 

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή και υποστήριξη WEBSITE PREMIUM» αξίας 2.060,00€. 

Περικόπτεται το ποσό των 1.560,00€ που περιλαμβάνει σχεδιασμό και κατασκευή website, μετάφραση 

σε 3 γλώσσες και φιλοξενία-hosting-υποστήριξη, καθώς διαπιστώθηκε ότι η ιστοσελίδα υπάρχει πριν από 

την προκήρυξη του Προγράμματος και οι δαπάνες αφορούν ανανέωση ιστοσελίδας. Οι δαπάνες που 

έχουν παραμείνει είναι η κατασκευή Mobile site και ο σχεδιασμός και κατασκευή προδιαγραφών ΑΜΕΑ 

συνολικής αξίας 500,00€ και για τον λόγο αυτό η δαπάνη μετονομάζεται σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MOBILE 

SITE ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΜΕΑ» αξίας 500,00€. Επιπλέον, η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 4 στην κατηγορία 2, καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η κατασκευή site και 

μετατροπή ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ ανήκουν στην κατηγορία 2. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «SEO KAI ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ GOOGLE 

ADWARDS ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ» αξίας 15.870,00€ σε «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ GOOGLE ADWARDS ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΛΒΕΤΙΑ» αξίας 6.990,00€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΝΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ» ως προς το φυσικό αντικείμενο από την δημιουργία λογοτύπου, prospectus, φυλλάδια και 

κατάλογοι σε δημιουργία του εταιρικού εντύπου και ως προς το οικονομικό αντικείμενο από 7.894,00€ 

σε 2.970,00€. Ο προμηθευτής τροποποιείται από τον Αστέριο και Χ. Γούσιος και Σια Ε.Ε. σε Ανάπτυξη 

Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.  

3.Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» 

αξίας 3.050,00€. 

4.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 5.511,60€ που αφορά την συμμετοχή στην έκθεση Hannover Messe 

2014 σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HANNOVER MESSE 2015» αξίας 5.606,00€, ενώ 

ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

5.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 2.090,00€ με προμηθευτή την 

Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια και Σια Ε.Ε. σε «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HANNOVER MESSE 2015» αξίας 476,64€ με προμηθευτή την Krika Apartment. 

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HANNOVER 

MESSE 2015» αξίας 749,80€. 

7.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

HANNOVER MESSE 2015» αξίας 655,00€ .  

8.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ EUROMOLD 14» αξίας 

4.000,00€.  

9.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ EUROMOLD 

2014» αξίας 521,50€. 

10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

EUROMOLD 2014 ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ» αξίας 640,00€.  

Κατηγορία 5: 

1.Κατάργηση δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΚΑΙ NETWORKING, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ» αξίας 2.000,00€. 

2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 

ως προς το οικονομικό αντικείμενο από 4.000,00€ σε 3.850€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από τον 

Α.Μπουζούδη και Σια Ε.Ε. στον Αλεξιάδη Κ. και Σια Ε.Ε. 
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3.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ BUSINESS PLAN» με προμηθευτή τον 

Α. Μπουζούδη και Σια Ε.Ε. σε «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΑΣ» με προμηθευτή τον Αλεξιάδη Κ. και Σια Ε.Ε. Το φυσικό αντικείμενο και η αξία της δαπάνης 

παραμένουν τα  ίδια. 

4.Αλλαγή προμηθευτή για την αρχική δαπάνη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ» αξίας 8.000,00€ από τον Α.Μπουζούδη και Σια 

Ε.Ε. στον Αλεξιάδη Κ. και Σια Ε.Ε. 

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ» αξίας 6.000,00€. 

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑΣ» αξίας 7.700,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 182.675,60€ σε 118.658,94€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 119.351,20 € σε 115.544,70€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση διαμορφώνεται από 53.708,04 € σε 51.995,12 €. 

 

1.2 ΕΞ2 - 02309 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Α.Β.Ε.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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «Προμήθεια ρομποτικού μηχανήματος με 

σερβοκινητήρα για την τοποθέτηση ετικέτας και παραλαβή κομματιού από μηχανή πλαστικοποίησης με 

παλετοποίηση ετοίμων κομματιών σε ιμάντα και μηχανισμό παραλαβής ετικέτας» αξίας 99.999,99€ από 

τη δαπάνη «Ρομποτικό σύστημα με παλεταριστικό για δοχεία με ετικέτα σταυρό» αξίας 5.165,00€, λόγω 

κατάργησης των δύο από τα τρία αρχικά εγκεκριμένα ρομποτικά μηχανήματα. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανήματα παραγωγής συσκευασιών» αξίας 93.000,00€ και αφορά στην 

προμήθεια τριών μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών συσκευασιών με έγχυση (HURMAK). 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «Σταθεροποιητής τάσης (UPS)» αξίας 150,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Εξοπλισμός πληροφορικής» συνολικής αξίας 1.685,00€. Η δαπάνη 

περιλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:  

• HP Proliant ML310e Gen8 αξίας 800,00€ 

• HP 4GB 1Ex4GB Dual Rank (memory) τεμ 3 συνολικής αξίας 180,00€  

• Δίσκος HP 1TB τεμ 2 συνολικής αξίας 280,00€  

• MS Wired Desktop 400 τεμ 1 αξίας 15,00€.   

• DRAYTEK VIGOR 2830 ANNEX ROUTER τεμ 1 αξίας 250,00€.  

• KSOS 3 EU 5-WS+1SRV τεμ 1 αξίας 160,00€.     

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Αντικατάσταση της αρχικής δαπάνης «Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματισμού για την λειτουργία του 

ανωτέρω μηχανήματος, διασύνδεση με την μηχανή πλαστικοποίησης και χειρισμούς μέσω έγχρωμης 

οθόνης touch screen» αξίας 20.000,01€ από την «Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματισμού για την λειτουργία 

του ρομποτικού μηχανήματος για δοχεία ετικέτας με σταυρό» αξίας 7.000,00€.      

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «IP Τηλεφωνικό κέντρο» αξίας 7.961,81€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «Πληροφοριακό σύστημα Business Life και λοιπό λογισμικό» αξίας 

3.935,00€. Η δαπάνη περιλαμβάνει: 

• S/W HP WS 12 αξίας 195,00€ και αφορά στο λειτουργικό σύστημα του server HP ML310 που 

αναφέρεται παραπάνω, και  

• ERP Business Life συνολικής αξίας 3.740,00€.  

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή ιστοσελίδας με ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)» αξίας 

5.000,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 2, σύμφωνα με τον οδηγό του 

Προγράμματος.   

Κατηγορία δαπανών 3: 
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1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός νέων καλουπιών προϊόντων» ως προς το φυσικό 

αντικείμενο, ως προς την αξία από 9.000,00€ σε 16.000,00€ και ως προς τον προμηθευτή από 

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΑΛΑ.         

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Πιστοποίηση Σ.Δ.Π. ISO 9001 στο πεδίο : Σχεδιασμός πλαστικών 

συσκευασιών για τρόφιμα» αξίας 1.500,00€.    

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις που αφορούν 

το λανσάρισμα νέων ή ήδη υπαρχόντων προϊόντων σε νέες αγορές» ως προς το φυσικό αντικείμενο και 

ως προς την αξία  από 44.500,00€ σε 26.000,00€.  

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση FOODEXPO 2015» αξίας 6.782,50€.   

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευές περιπτέρου για τη συμμετοχή στην έκθεση FOOD EXPO 

2015» αξίας 412,64€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο για τη συμμετοχή στην έκθεση FOOD 

EXPO 2015» αξίας 480,00€. Η δαπάνη εγκρίνεται στο ποσό των 310,00€, το οποίο αντιστοιχεί στη 

διαμονή ατόμων που σχετίζονται με την εταιρία.  

5. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού 

υλικού για την κοινή προβολή - προώθηση των συνεργαζόμενων εταιρειών» αξίας 1.500,00€.  

6. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού 

υλικού» ως προς την αξία από 20.000,00€ σε 12.998,05€ λόγω μείωσης των σελίδων του εντύπου από 16 

σε 12 και των τεμαχίων των παραγόμενων εντύπων από 5.000 σε 3.000.    

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού και banner» αξίας 3.430,00€. 

Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 390,00€ που αφορούν στην προμήθεια 2 τεμαχίων roll-up 

banner, καθώς αποτελούν πάγιο στοιχείο της επιχείρησης. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 

3.040,00€. Επιπλέον η δαπάνη μετονομάζεται σε «Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού».           

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μελέτη Σ.Δ.Π. ISO 9001 στο πεδίο : Σχεδιασμός πλαστικών συσκευασιών 

για τρόφιμα» αξίας 3.500,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 5, σύμφωνα 

με τον οδηγό του Προγράμματος.    

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 200.000,00€ σε 199.440,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 200.000,00€ σε 198.880,00€ και η δημόσια επιχορήγηση 

μεταβάλλεται από 90.000,00€ σε 89.496,00€. 

 

1.3 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ» αρχικής αξίας 

30.080,00€. Η δαπάνη τροποποιείται ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιμέρους εξοπλισμού, την 

αξία και τον προμηθευτή. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 25.000,00€.  

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» ως προς το φυσικό αντικείμενο λόγω  κατάργησης μέρους του εξοπλισμού 

και προσθήκη νέου,  την αξία από 8.920,00€ σε 1.572,00€ και τον προμηθευτή από ΟΡΟΣΗΜΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ σε ΝΤΑΤΑΓΟΥΕΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η τροποποιημένη δαπάνη διασπάται σε δύο επιμέρους δαπάνες ως εξής: 

- «CISCO ROUTER» αξίας 500,00€, η οποία παραμένει στην κατηγορία 1Α 

- «SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION» συνολικής αξίας 1.072,00€, η οποία μεταφέρεται στην 

κατηγορία 2.     

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 3.030,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 3.612,86€ και μεταφορά της δαπάνης 

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

Κατηγορία δαπανών 2: 
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1. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ» ως προς  

το φυσικό αντικείμενο και ως προς την αξία από 25.300,00€ σε 6.820,00€. 

2. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ως προς το φυσικό αντικείμενο, την αξία από 13.603,00€ σε 

8.915,42€ και ως προς τον προμηθευτή από DATA VISION σε ΝΤΑΤΑΓΟΥΕΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.       

 Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» 

αξίας 6.500,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ Κ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2015» αξίας 3.019,84€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», η 

οποία αφορά στην έκθεση MAISON & OBJET ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  αξίας 18.110,20€. 

4. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», η 

οποία αφορά στην έκθεση MAISON & OBJET ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014  αξίας 18.110,20€.  

5. Κατάργηση αρχικής δαπάνης  «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», 

οποία αφορά στην έκθεση ΑΜΒΙΕΝΤΕ 2015 αξίας 15.738,00€.    

6. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AMBIENTE 2014» ως 

προς την αξία από 16.800,00€ σε 24.000,00€.    

7. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» ως 

προς την αξία από 15.738,00€ σε 17.265,00€.  

8. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ» ως προς την αξία από 6.000,00€ σε 7.320,00€. 

9. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ Κ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - 

ΕΚΘΕΣΗ AMBIENTE ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2014» ως προς την αξία από 3.259,84€ σε 2.339,58€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στις 1.784,58€, που αφορούν στη χρέωση στην διαμονή δύο επιπλέον ημερών από 

τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης.     

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ AMBIENTE 2014» αξίας 4.592,76€.  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 185.179,08€ σε 108.467,62 € 

και η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 64.812,68 € σε 37.963,67 €. 

 

1.4 ΕΞ2- 00269 POLYPRINT ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AEE 

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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ» αξίας 25.100,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ» αξίας 23.550,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ» αξίας 5.400,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ LENOVO ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΘΟΝΗ» αξίας 1.071,55€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ MACBOOK PRO 13''» αξίας 1.068,29€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΟΡΗΤΟΣ Υ/Η DELL ALL IN ONE» αξίας 979,54€. 

4. Προσθήκη δύο νέων δαπανών «ΣΤΑΘΕΡΟΙ Η/Υ TURBO-X FLEXWORK» αξίας 736,09€ η κάθε μία. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ LED» αξίας 363,41€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ» αξίας 18,37€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ LED» αξίας 242,28€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ TURBO-X» αξίας 210,64€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ» αξίας 12,11€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΘΟΝΗ Η/Υ» αξίας 104,88€. 

11. Προσθήκη δύο νέων δαπανών «APPLE USB SUPERDRIVE» αξίας 109,68€ η κάθε μία. 
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12. Προσθήκη δύο νέων δαπανών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS» αξίας 186,99€ η κάθε μία δαπάνη. Οι 

δαπάνες μεταφέρονται από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1Α σύμφωνα με τον οδηγό του 

προγράμματος. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS» αξίας 92,68€. Η δαπάνη μεταφέρεται από 

την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1Α σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Τροποποίηση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ WEB SITE ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΑΠΟ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ» ως προς την αξία από 250,00€ σε 400,00€ χωρίς μεταβολή του 

προμηθευτή. Η αξία της δαπάνης διατηρείται στην αρχικά εγκεκριμένη αξία των 250,00€, καθώς δεν 

προκύπτει αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο. 

2. Προσθήκη δύο νέων δαπανών «MS OFFICE» αξίας 199,80€ η κάθε μία. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «MS OFFICE» αξίας 399,60€ για την προμήθεια 2 τεμαχίων του MS 

OFFICE. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «MS OFFICE» αξίας 599,40€ για την προμήθεια 3 τεμαχίων του MS 

OFFICE. 

5. Προσθήκη δύο νέων δαπανών «MS OFFICE MAC» αξίας 207,32€ η κάθε μία. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 7.322,50€ και αφορά 

στην προμήθεια του σχεδιαστικού λογισμικού SOLIDWORKS. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 839,88€ και αφορά 

στην προμήθεια του σχεδιαστικού λογισμικού ADOBE CREATIVE. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ TEXJET 

GTP» αρχικής αξίας 63.000,00€ από τη δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ TEXJET GTP II» αξίας 29.150,00€, ενώ δε μεταβάλλεται ο 

προμηθευτής.   

2. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΔΟΚΙΜΕΣ ΝΕΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ» ως προς την αξία από 

3.700,00€ σε 1.155,00€, καθώς διαφοροποιείται ο τύπος του εκτυπωτή στον οποίο θα πραγματοποιηθούν 

οι δοκιμές. Ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.   

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΚΟΤΕΧ» αξίας 4.510,00€. Από τη δαπάνη 

περικόπτεται το ποσό των 900,00€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμο κόστος επιθεώρησης. Η αξία της 

δαπάνης τελικώς διαμορφώνεται στις 3.610,00€.    

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS 2014» αξίας 2.000,00€. 

2. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA DIGITAL 2014» ως 

προς την αξία από 17.175,00€ σε 16.800,00€ και αφορά στην ενοικίαση περιπτέρου. 

3. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA DIGITAL 2014» ως 

προς την αξία από 760,00€ σε 414,66€ και αφορά σε αεροπορικά εισιτήρια. 

4. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA DIGITAL 2014» ως 

προς την αξία από 5.550,00€ σε 6.616,00€ και αφορά στη μεταφορά εκθεμάτων. 

5. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS 2014» αξίας 

8.520,00€ από τη δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS LONG BEACH 2014» αξίας 8.572,29€ 

και αφορά στην ενοικίαση περιπτέρου. 

6. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS 2014» αξίας 

8.883,70€ από τη δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS LONG BEACH 2014» αξίας 

15.022,60€ και αφορά στη μεταφορά εκθεμάτων. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 440,00€, 

καθώς αφορά σε τελωνειακούς δασμούς. Η αξία της δαπάνης τελικώς διαμορφώνεται στις 14.582,60€. 

7. Τροποποίηση της αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA DIGITAL 2014» ως 

προς την αξία από 2.310,00€ σε 575,93€ και αφορά σε δαπάνες διαμονής. 

8. Αντικατάσταση της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS 2014» αξίας 

2.680,00€ από τη δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS LONG BEACH 2014» αξίας 2.300,00€ 

και αφορά σε δαπάνες μετακίνησης στελεχών.  

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 15.600,00€ και 

αφορά στην ενοικίαση περιπτέρου. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 482,35€ και αφορά 

σε δαπάνες μετακίνησης στελεχών. 
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11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 1.576,00€ και 

αφορά σε δαπάνες διαμονής στελεχών. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 5.590,00€ και 

αφορά σε δαπάνες μεταφοράς εκθεμάτων. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 14.423,40€ και 

αφορά σε κατασκευή περιπτέρου. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 1.193,40€ και 

αφορά σε εξοπλισμό περιπτέρου. 

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FESPA 2015» αξίας 2.300,00€ και 

αφορά σε δαπάνες προβολής στην έκθεση. 

16. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS ATLANTIC CITY 2014» αξίας 

4.009,61€ και αφορά σε δαπάνες ενοικίασης περιπτέρου. 

17. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS ATLANTIC CITY 2014» αξίας 

9.644,41€ και αφορά σε δαπάνες μεταφοράς εκθεμάτων.  

18. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS ATLANTIC CITY 2014» αξίας 

830,00€ και αφορά στην εγγραφή στον κατάλογο εκθετών. 

19. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ISS ATLANTIC CITY 2014» αξίας 

830,00€ και αφορά σε λειτουργικές δαπάνες κατά τη συμμετοχή στην έκθεση. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, να ελεγχθούν όλα τα 

παραδοτέα που αφορούν στις δαπάνες α/α 28 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ TEXJET GTP II» αξίας 29.150,00€, α/α 29 «ΔΟΚΙΜΕΣ ΝΕΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ TEXJET GTP II» η αξία της οποίας τροποποιείται από 3.700,00€ σε 1.155,00€ και α/α 50 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

TEXJET GTP II» αξίας 15.000,00€. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 180.078,70€ σε 178.616,36 € 

και η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 81.035,42 € σε 80.377,36 €. 

 

1.5 ΕΞ2- 01822 ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Αξιολόγηση και πιστοποίηση του Comidor» από 14.814,81€ σε 

7.566,59€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Η τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή και η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για αξιολόγηση και 

πιστοποίηση του προϊόντος Comidor αλλά για μια αξιολόγηση της εταιρίας και του προϊόντος που δεν 

οδηγεί σε κάποιο πιστοποιητικό. 

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 27001/2015» αξίας 900,00€. 

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» 

αξίας 1.550,00€. Η δαπάνη αφορά την κατοχύρωση σημάτων και για τον λόγο αυτό η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 6. 

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» αξίας 

4.110,00€. Η δαπάνη αφορά την κατοχύρωση σημάτων και για τον λόγο αυτό η δαπάνη μεταφέρεται από 

την κατηγορία 3 στην κατηγορία 6. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» από 

760,00€ σε 868,00€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από Ζορπίδης Τουριστικός Οργανισμός ΑΕΕ σε 

Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (Aegean Airlines).  

2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» από 2.400,00€ σε 2.605,60€, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από Ζορπίδης Τουριστικός Οργανισμός ΑΕΕ σε Hotel Gold Spring. 

Περικόπτεται το ποσό των 457,94€, καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος το μέγιστο 

επιλέξιμο ποσό για διαμονή σε ξενοδοχείο είναι 200€/ βραδιά/ άτομο. Η δαπάνη διαμορφώνεται στις 

2.147,66€. 
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3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ "GITEX 2014"» αξίας 7.495,95€. 

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ "GITEX 2014"» αξίας 1.048,34€.  

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "GITEX 2014"» αξίας 1.212,02€. 

6.Αλλαγή προμηθευτή για την δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 6.720,00€ από CE BIT σε 

Deutsche Messe AG σύμφωνα με το συνημμένο τιμολόγιο.  

Κατηγορία δαπανών 5: 

1.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ως προς το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από 10.000,00€ σε 5.000,00€, ενώ ο προμηθευτής τροποποιείται από 

Ατλαντίς Συμβουλευτική σε Δερβένης Κων/νος.  

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 39.194,81€ σε 

35.551.97€, ενώ ο επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένει στις 35.278,30€ και η 

δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στις 15.875,24€. 

 

1.6 ΕΞ2- 01112 ΠΡΙΜΟΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 3.410,00€ με προμηθευτή την 

Lever Πληροφορικά Συστήματα ΙΚΕ σε «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (x 8 τεμχ.)» αξίας 

2.231,45€ με προμηθευτή τον Ιωάννου Γιώργο.  

Κατηγορία δαπανών 1: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 2.600,00€ με 

προμηθευτή την Thread σε «ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ VIRAX 162140» αξίας 2.760,01€ με 

προμηθευτή τον Δημήτριο Κρημνιανιώτη & Σια ΟΕ.  

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΆ & ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ USB INTERFACE» αξίας 290,00€.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SEO» αξίας 1.500,00€,. 

2.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 6.250,00€ με προμηθευτή την 

Lever Πληροφορικά Συστήματα ΙΚΕ σε «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ “Kostologos”» αξίας 

4.500,00€ με προμηθευτή τον Σταυριανίδη Κων/νο. Περικόπτεται το ποσό των 100,00€, καθώς σύμφωνα 

με τον Οδηγό του προγράμματος το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για εκπαίδευση και παραμετροποίηση είναι 

10% x αξία του λογισμικού (10% x 4.000,00€). Η δαπάνη διαμορφώνεται από 4.500,00€ σε 4.400,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» αξίας 3.320,00€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 6.500,00€. 

3.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 5.000,00€ σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 5.450,00€. Επίσης ο προμηθευτής τροποποιείται από Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης 

ΑΕ σε Γκατένιο Ι.- Παπαντωνίου Ε.- Λημνιούδη Γ. ΟΕ.  

4.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 5.500,00€ με προμηθευτή την 

WIN ΕΠΕ που αφορούσε την έκθεση TUYAP Istanbul & Texprocess σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟYΡΤΗΣ “TEXPROCESS”» αξίας 6.731,00€ με προμηθευτή την Messe 

Frankfurt Exhibition GmbH.  

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟYΡΤΗΣ 

“TEXPROCESS”» αξίας 265,00€. 

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 

6.350,00€. 

7.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» αξίας 1.574,80€. 

8.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ» αξίας 780,00€. 

9.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ 

TEXPROCESS» αξίας 520,00€. 
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10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ» αξίας 

2.865,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ» αξίας 4.950,00€ με προμηθευτή την 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ σε «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ CE» αξίας 2.700,00 με προμηθευτή τον Σαμαρά & Συνεργάτες ΕΠΕ.  

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ» αξίας 2.000,00€ . 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 43.030,00€ σε 42.917,26€, 

ενώ η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται από 19.363,50€ σε 19.312,77€. 

 

1.7 ΕΞ2- 01036 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΦΡΕΖΑ)» αξίας 

3.632,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΦΡΕΖΑΣ")» αξίας 

510,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

αξίας 2.500,00€. 

4. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ» αξίας 1.763,20€. 

5. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER» αξίας 145,53€. 

6. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ως προς την αξία από 

9.110,00€ σε 9.300,00€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

7. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» ως προς την αξία από 100,00€ σε 352,00€, καθώς μεταβάλλεται το 

φυσικό αντικείμενο, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

8. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προς την αξία από 

276,60€ σε 207,45€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

9. Προσθήκη νέου εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ» αξίας 8.750,00€. 

10. Προσθήκη νέου εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ» αξίας 3.125,00€. 

11. Προσθήκη νέου εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΙΞΕΡ» αξίας 1.160,00€. 

12. Προσθήκη νέου εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΙΞΕΡ» αξίας 490,00€. 

13. Προσθήκη νέου εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ» το μοντέλο ELEC HEATING ROLL αξίας 440,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

εξοπλισμού, ως προς την αξία από 1.071,54€ σε 405,95€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

εξοπλισμού, ως προς την αξία από 1.478,46€ σε 459,35€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ» αξίας 319,50€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER» αξίας 1.150,00€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» ως προς την αξία από 3.190,00€ σε 

2.970,00€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP» ως προς 

την τον προμηθευτή από ALFA SOFTWARE SOLUTIONS ΙΚΕ σε ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ χωρίς 

να μεταβάλλεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ» ως προς την αξία από 1.591,00€ σε 618,00€, ενώ ο 

προμηθευτής δε μεταβάλλεται. Η δαπάνη περικόπτεται, καθώς δεν αφορά σε πιστοποίηση προϊόντων 
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αλλά δαπάνες εγγραφής και συνδρομής σε αρμόδιο φορέα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξαγωγή 

στην Σαουδική Αραβία. Αρχικά, γίνεται εγγραφή σε αυτόν τον φορέα και στη συνέχεια εκδίδονται 

πιστοποιητικά για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής στην Σαουδική Αραβία. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ LABOSPORT» ως προς την 

ποσότητα από 2 σε 1 και την συνολική αξία από 1.900,00€ σε 1.968,00€, ενώ ο προμηθευτής δε 

μεταβάλλεται. 

3. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN1177» ως 

προς την ποσότητα από 4 σε 5, η τιμή μονάδος από 400,00€ σε 520,00€, την συνολική αξία από 

1.600,00€ σε 2.600,00€ και τον προμηθευτή από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ σε LABOSPORT ITALIA SRL. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΙΒΟΥ» αξίας 11.636,93€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ POLTRACK JOGGING» 

αξίας 1.891,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» αξίας 

1.260,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ» 

αξίας 1.176,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ GOOGLE ADWORDS» αξίας 3.960,00€. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, ως προς την αξία από 2.500,00€ σε 

1.000,00€, ενώ ο προμηθευτής μεταβάλλεται από FOTONE ΦΟΤΟΝΕ ΜΕΠΕ σε ΑΦΟΙ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΟΕ. 

3. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» ως προς 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, ως προς την αξία από 1.950,00€ σε 2.850,00€, ενώ ο 

προμηθευτής μεταβάλλεται από Γ. & Π. ΤΣΙΤΣΙΟΣ Ο.Ε. σε CHACHANAVA D. KRISTINA. 

4. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ» ως 

προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, ως προς την αξία από 2.700,00€ σε 1.050,00€, ενώ ο 

προμηθευτής μεταβάλλεται από ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ σε CHACHANAVA D. KRISTINA. 

5. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ STAND 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, ως προς την αξία από 1.356,00€ σε 

818,30€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

6. Αντικατάσταση της αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» αξίας 3.400,00€ του προμηθευτή FOTONE ΦΟΤΟΝΕ ΜΕΠΕ από τη 

δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» αξίας 2.500,00€ του 

προμηθευτή ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Ο.Ε. 

7. Αντικατάσταση της αρχικής δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» αξίας 

3.000,00€ του προμηθευτή Γ. & Π. ΤΣΙΤΣΙΟΣ Ο.Ε. από τη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΤΡΙΠΤΥΧΩΝ ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ» αξίας 2.000,00€ του προμηθευτή ΑΦΟΙ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Ο.Ε. 

8. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FSB 

2013» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, ως προς την αξία από 1.356,00€ σε 818,30€, ενώ 

ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

9. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW S.A 2014 

ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ» αξίας 4.480,00€. 

10. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW SA 2014 ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ» αξίας 1.227,00€. 

11. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ BIG 5 

SHOW 2014 ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ» αξίας 3.200,00€. 

12. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PROJECT QATAR 

2014» αξίας 5.600,00€. 

13. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PROJECT QATAR 2014» αξίας 1.227,00€. 

14. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PROJECT 

QATAR 2014» αξίας 2.800,00€. 
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15. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL EXHIBITION SPORT 2014 ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ» αξίας 1.500,00€. 

16. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014» ως προς την αξία από 1.227,00€ σε 1.139,95€, ενώ ο 

προμηθευτής μεταβάλλεται από σε ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ σε ΣΤ. 

ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

17. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FSB 

2013» ως προς τα τετραγωνικά του περιπτέρου από 36  σε 48τ.μ., ως προς την τιμή μονάδος από 198,33€ 

σε 204,00€ και ως προς την συνολική αξία από 7.139,88€ σε 9.792,00€. Το εμβαδόν του περιπτέρου 

παραμένει στα 36τ.μ., καθώς η επιχείρηση εκ παραδρομής πρόσθεσε την αρχική προσφορά για ενοικίαση 

περιπτέρου 12τ.μ. αξίας 2.598,60€. Η δαπάνη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προσκομισθέντα τιμολόγια 

σε ποσότητα 1 με αξία 7.198,40€ για ενοικίαση περιπτέρου 36τ.μ. (περιλαμβάνονται και λειτουργικά 

έξοδα). 

18. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ FSB 2013» ως προς την αξία από 780,00€ σε 1.566,00€. Η δαπάνη διασπάται σε δύο επιμέρους 

δαπάνες, καθώς εκ παραδρομής η επιχείρηση συμπεριέλαβε στην ίδια δαπάνη τιμολόγια δύο 

προμηθευτών, τα οποία αφορούν σε κόστη μεταφοράς για την ίδια έκθεση. Συγκεκριμένα, η 

τροποποιημένη δαπάνη διασπάται στις δαπάνες:  

?- «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FSB 2013 No1» αξίας 

850,00€ του προμηθευτή GR SAMSON FORWARDING SA. 

?- «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FSB 2013 No2» αξίας 

716,00€ του προμηθευτή KUHNE + NAGEL  

19. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

INTERNATIONAL EXHIBITION SPORT 2014» ως προς την αξία από 2.400,00€ σε 780,00€, ενώ ο 

προμηθευτής μεταβάλλεται από σε ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε Ι. ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Από τη 

δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 180,00€, καθώς αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες μετακίνησης από το 

αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και έκδοσης visa. Η τελική αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στα 600,00€.  

20. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 

2014 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» ως προς την αξία από 6.720,00€ σε 238,07€, ενώ ο προμηθευτής μεταβάλλεται 

από ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ σε ARAB EXHIBITIONS STAND 

MANUFACTURING LLC. 

21. Αντικατάσταση αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ BIG 5 SHOW DUBAI 2014» αξίας 2.800,00€ του προμηθευτή ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ από τη δαπάνη «ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΜ. ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ BIG 5 SHOW DUBAI 2014» αξίας 480,00€ του προμηθευτή Ι. 

ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

22.  Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL 

EXHIBITION SPORT 2014 ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ» ως τιμή μονάδος από 260,00€ σε 393,78€ και ως προς την 

συνολική αξία από 2.340,00€ σε 3.544,02€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται. 

23. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 527,50€ και αφορά σε ενοικίαση εξοπλισμού. 

24. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 2.581,16€ και αφορά στην κατασκευή του περιπτέρου 42 τ.μ. 

25. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 3.233,39€ και αφορά σε έξοδα κατασκευής του περιπτέρου. 

26. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 3.327,00€ και αφορά σε εξοπλισμό περιπτέρου. 

27. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 1.649,70€ και αφορά στην παραγωγή εντύπων και υλικού για την έκθεση BIG 

5 SHOW DUBAI 2014. 

28. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG 5 SHOW DUBAI 2014 

ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ» αξίας 620,00€ και αφορά στην παραγωγή εντύπων και υλικού για την έκθεση BIG 5 

SHOW DUBAI 2014. 

Κατηγορία δαπανών 5: 
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1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ I.T.F.» ως προς την τιμή 

μονάδος από  αξία από 3.703,70€ σε 4.540,00€. Η τροποποίηση στην αξία δεν γίνεται δεκτή, καθώς δε 

μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο. 

Κατηγορία δαπανών 8: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ως προς την 

ποσότητα από 2 σε 1 και την συνολική αξία από 2.000,00€ σε 1.496,36€. 

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

απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τις πιστοποιήσεις δαπανών της κατηγορίας 3. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 114.642,91€ σε 109.548,73€, 

ενώ η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 51.589,31€ σε 49.296,93 €. 

 

1.8 ΕΞ2-00959 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ & SOTIRIA MAVIDOU AND SONS GP 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

1.9 ΕΞ2-00944 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

1.10 ΕΞ2-00864 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ 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 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ» 

αξίας 1.000,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΥΤΟΓΕΝΗ» αξίας 850,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» αξίας 14.810,00€. 

Η επιχείρηση κατά τη συμμετοχή της σε εκθέσεις και σε επαφές με πελάτες διαπίστωσε ότι υπάρχει 

έντονο ενδιαφέρον για τη νέα σειρά ψυγείων LIDIA, ενώ για την υπάρχουσα σειρά MILOS έλαβε 

αρνητικά σχόλια. Έτσι η επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει στην παρούσα φάση στον σχεδιασμό, 

παραγωγή και πιστοποίηση του ψυγείου LIDIA. Ο παραπάνω αιτούμενος παραγωγικός και βοηθητικός 

εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την παραγωγή του νέου προϊόντος της επιχείρησης.    

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SINGULAR MANAGER NEXT» αξίας 2.030,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 2.412,00€. 

Οι παραπάνω δαπάνες κρίνονται από την επιχείρηση ότι δεν είναι απαραίτητες στην παρούσα φάση και 

οι ανάγκες της καλύπτονται από τον υφιστάμενο λογισμικό / εξοπλισμό.  

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Αντικατάσταση της αρχικής δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΩΝ 

LIDIA & MILOS» αξίας 17.620,00€ από τη δαπάνη «ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

ΣΕΙΡΑΣ LIDIA (ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ» αξίας 5.397,50€, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον για την υπάρχουσα σειρά MILOS. Η επιχείρηση θα προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους με 

ιδία κεφάλαια. 

2. Η δαπάνη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO» περικόπτεται στο 

ποσό των 3.000,00€, λόγω εύλογου κόστους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το αντικείμενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Επίσης, η δαπάνη μεταφέρεται από τη κατηγορία 3 στην κατηγορία 5, 

σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. 

Ο συνολικός και επιλέξιμος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 73.617,77€ σε 70.613,27€ και η 

δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 33.128,00€ σε 31.775,97 €. 

 

1.11 ΕΞ2-01207 ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Κατάργηση δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (H/Y & SERVER)» αξίας 9.337,00€.  

Η επιχείρηση κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου εκτιμούσε ότι λόγω της ανοδικής πορείας της 

και παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα προέκυπταν θέσεις εργασίας για την 

εξυπηρέτηση των οποίων θα απαιτούνταν νέος μηχανογραφικός εξοπλισμός. Ωστόσο παρά την πορεία 

ανάπτυξης της εταιρίας, η επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει με μικρές επεμβάσεις στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό και να καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες της με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.   

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Κατάργηση δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε-SHOP)» αξίας 

7.900,00€. Η επιχείρηση καταργεί την εν λόγω δαπάνη, καθώς διαπιστώθηκε ότι λόγω του 

εμπορευόμενου προϊόντος η συγκεκριμένη δαπάνη δεν θα εξυπηρετούσε την λειτουργία της επιχείρησης 

ούτε θα είχε την απήχηση που αρχικά εκτιμούσε στο πελατειακό της κοινό. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Ολοκληρωμένο σύστημα IP τηλεφωνίας AVAYA» ως προς το 

φυσικό αντικείμενο και ως προς την αξία από  8.086,00€ σε 4.062,00€, ενώ δε μεταβάλλεται ο 

προμηθευτής. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Κατάργηση δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ: ΡΩΣΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 

9.000,00€, καθώς δεδομένου των συνθηκών δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης στην Ρωσία (εμπάργκο) 

ενώ η αγορά της Γερμανίας κρίνεται εχθρική λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος. 

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 96.263,00 € σε 66.002,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 89.066,67€ σε 63.485,71 € και η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται 

από 40.080,00€ σε 28.568,57 €. 

 

1.12 ΕΞ2-00402 Π. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 1,5 Μ3» αξίας 4.300,00€. 

2. Αντικατάστασης αρχικής δαπάνης «Αντλία Θερμότητας , 2σετ EKHBRD016ACV1-ERSQ016AAV1, 

1 Λέβητας Αερίου BOSCH 4000W ZWA 24-2 AD Εγκατάσταση Αντλίας» αξίας 14.000,00€ από τη 

δαπάνη «Αντλία Θερμότητας ,2σετ EKHBRD016ACV1-ERSQ016AAV1, 1 ΔΟΧΕΙΟ Buffer1000L , 

Εγκατάσταση Αντλίας, Κυκλοφορητές grundfos, Ηλεκτρολογική σύνδεση» αξίας 14.080,00€      

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «SERVER PE T110» ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την αξία 

από 1.500,00€ σε 900,00€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Αντικατάσταση της δαπάνης «Σχεδίαση και Κατασκευή e-shop,responsive Design- Προσαρμογή για 

Smartphones, Τεχνική υποστήριξη» αξίας 5.800,00€ από τη δαπάνη «Σχεδίαση και Κατασκευή e-

shop,responsive Design, Τεχνική υποστήριξη» αξίας 1.720,00€, ενώ ο προμηθευτής δε μεταβάλλεται.  

Η επιχείρηση ουσιαστικά θα υλοποιήσει την αρχική δαπάνη εκτός του μέρους που αφορά στην 

προσαρμογή του e-shop για Smartphones, ενώ για τις υπόλοιπες δαπάνες η επιχείρηση πέτυχε καλύτερη 

τιμή.   

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Κατασκευή Περιπτέρου στην έκθεση CERSAIE» αξίας 

14.000,00€. 
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2. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CERSAIE ΣΤΗΝ 

BOLOGNA» αξίας 2.000,00€. 

3. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ» αξίας 920,00€. 

4. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Διαμόρφωση Περιπτέρου της Έκθεσης HO.RECA» αξίας 6.600,00€ 

από τη δαπάνη «Κατασκευή -Διαμόρφωση Περιπτέρου της Έκθεσης HO.RECA» αξίας 6.000,0€, ενώ ο 

προμηθευτής τροποποιείται από ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ σε 

ΓΚΑΓΚΟΣ Κ & Ε ΟΕ.      

5. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» ως προς την ποσότητα από 6 σε 9, 

την τιμή μονάδος από 180,00€ σε 119,96€ και τη συνολική αξία από 1.080,00€ σε 1.079,64€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο ποσό των 803,19€, καθώς σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος επιλέξιμες είναι οι 

δαπάνες διαμονής έως 2 ατόμων.   

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «Υποστηρικτικές Ενέργειες Εκθεσιακού Περιπτέρου HO.RE.CA» αξίας 

256,62€. 

7. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Ψηφιακές Εκτυπώσεις (Έκθεση HO.RE.CA.)» αξίας 4.015,00€. 

8. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Διαφημιστικό Υλικό» ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως προς την 

αξία από 12.000,00€ σε 7.800,00€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή Εταιρικού Καταλόγου» αξίας 3.700,00€. 

10.  Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή Τρίπτυχου Διαφημιστικού Εντύπου» αξίας 700,00€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστικές Χάρτινες Τσάντες» αξίας 295,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 77.327,50€ σε 47.367,31 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 74.000,00 € σε 47.367,31 €, ενώ η δημόσια επιχορήγηση 

μεταβάλλεται από 33.300,00 € σε 21.315,29 €.  

 

1.13 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Φορητοί υπολογιστές» αξίας 2.552,00€ σε «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟS (PC'S & NOTEBOOKS)» αξίας 5.145,50€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

2.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» αξίας 2.172,00 σε «EPSON - Projector 

EB-S18» αξίας 291,00€. Ο προμηθευτής τροποποιείται από Momentus IT Business Αργυρίου Θ. –

Μανουσακης Μ. ΕΠΕ σε Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ. 

Κατηγορία δαπανών 1: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΚΟΣΚΙΝΑ» αξίας 1.498,00€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ» αξίας 1.000,00€. 

3.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Αυτόματη μηχανή ζύγισης και συσκευασίας κονιαμάτων» αξίας 

23.000,00€. 

4.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Micrometer film applicator film width 200mm» αξίας 877,00€. 

5.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Αυτόματη μηχανή ζύγισης και συσκευασίας» αξίας 23.000,00€ σε 

«ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» αξίας 11.439,00€, ενώ ο προμηθευτής 

παραμένει ο ίδιος.  

Κατηγορία δαπανών 2: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου» αξίας 3.988,00€. 

2.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος» αξίας 9.500,00€. 

3.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Λογισμικό και παραμετροποίηση» αξίας 2.094,40€ σε 

«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WINDOWS» αξίας 1.523,00€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. Περικόπτεται το 

ποσό των 351,00€ καθώς αφορά ανανέωση του Antivirus ESET, η οποία είναι μη επιλέξιμη δαπάνη. Η 

δαπάνη διαμορφώνεται στα 1.172,00€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1.Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 

1200+6500*750*900» αξίας 5.000,00€ σε «ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ» αξίας 4.800,00€, 

ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος. 
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2.Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «Εργαστηριακές δοκιμές-Πιστοποιήσεις προϊόντων κατά CE» από 

5.960,00€ σε 5.730,00, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗ ΘΛΙΨΗΣ / ΚΑΜΨΗΣ» αξίας 12.230,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 3, καθώς αφορά εργαστηριακό εξοπλισμό.  

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΚΕΥΗ JOLTING» αξίας 2.760,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την 

κατηγορία 1 στην κατηγορία 3, καθώς αφορά εργαστηριακό εξοπλισμό. 

5.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΡΙΔΥΜΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» αξίας 1.110,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 3, καθώς αφορά εργαστηριακό εξοπλισμό .  

6.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΟΤΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» αξίας 

15.950,00€.  

7.Προσθήκη δύο νέων δαπανών «ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ KERN» αξίας 700,00€ και 780,00€ 

η κάθε δαπάνη.  

8.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΣ ΤΟΥ OIKOY KERN» αξίας 

1.200,00€. 

9.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» αξίας 6.300,65€.  

10.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΕΜΠΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 10 ΔΕΙΓΜΑΤΑ» αξίας 850,00€.. 

11.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» αξίας 1.900,00€.  

12.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ» αξίας 1.930,00€.  

13.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» αξίας 1.500,00€.  

14.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» αξίας 3.745,00€.  

15.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΕΡΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΕΡΑ)» αξίας 

80,00€.  

16.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AQUABIT KAI 

DOMOTHERMO» αξίας 900,00€. 

17.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 

REBRANDING)» αξίας 8.775,00€ 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Έντυπο εταιρικού προφίλ» αξίας 4.400,00€. 

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» αξίας 5.000,00€. Κατά τον 

έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη αφορά τον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας και για τον λόγο αυτό 

μετονομάζεται σε «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ/ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» και μεταφέρεται από την 

κατηγορία 3 στην κατηγορία 4. 

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ DOMISSIMA AE ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» αξίας 2.000,00€. Η δαπάνη 

μεταφέρεται από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 4, καθώς αφορά μελέτη για την ανάπτυξη της 

εταιρικής ταυτότητας. 

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ)» αξίας 1.250,00. Η δαπάνη περικόπτεται καθώς αφορά 

την προβολή- ηλεκτρονική διαφήμιση προϊόντων σε ελληνικό διαδικτυακό τόπο, ενώ σύμφωνα με τον 

Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος η προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να γίνεται 

σε μεγάλα portal του εξωτερικού. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1.Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης πελατειακών ομάδων» αξίας 

16.000,00€. 

2.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» αξίας 2.803,00€. 

3.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΗΑΕ, 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΛΒΕΤΙΑ)» αξίας 1.100,00€ 

4.Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» αξίας 

2.014,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 154.941,40€ σε 156.105,15€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στις 154.941,40€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στις 69.723,63€. 

 

ΑΔΑ: 7Ψ8Α4653Ο7-ΝΟΓ



 19 

1.14 ΕΞ2-01219 ΤΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ Δ & Ζ ΟΒΕΕ 

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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «Τρείς μηχανές αυτολίπαντες» αξίας 11.250,00€.  

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 10/12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ» 

αξίας 11.250,00€.    

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Β2Β» 

αξίας 219,51€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ FUR EXCELLENCE 2014» αξίας 2.000,00€ από τη δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "FUR EXCELLENCE" ΑΠΟ ΤΙΣ 27 ΕΩΣ ΤΙΣ 30 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "METROPOLITAN EXPO» αξίας 9.272,40€. Γίνεται 

διόρθωση της μονάδας μέτρησης, της ποσότητας και της τιμής μονάδας από τ/μ, 60 τ.μ. και 154,54€ σε 

αποκοπή, 1 και 9.272,40€ σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.      

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ» ως προς την αξία από 

1.600,00€ σε 1.880,00€. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 660,00€, καθώς επιλέξιμη είναι η 

διαμονή έως 2 ατόμων κατά τη συμμετοχή σε έκθεση. Η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται τελικώς στις 

1.220,00€.  

3. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FUR 

EXCELLENCE IN ATHENS» ως προς την αξία από 370,00€ σε 440,00€. Από την δαπάνη περικόπτεται 

το ποσό των 270,00€, καθώς αφορά σε μετακίνηση στελέχους πολύ πριν την διεξαγωγή της έκθεσης. Η 

αξία της δαπάνης διαμορφώνεται στις 170,00€. 

4. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HONG KONG» 

συνολικής αξίας 3.900,00€ από τη δαπάνη «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ HONG KONG» 

συνολικής αξίας 5.353,16€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 2.493,16€, καθώς επιλέξιμα είναι 

αεροπορικά εισιτήρια έως 2 ατόμων σε οικονομική θέση.  

5. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ως προς την αξία από 

11.100,00€ σε 9.950,00€. Από τη δαπάνη περικόπτεται το ποσό των 2.300,00€ το οποίο αφορά σε 

προμήθεια 17 τεμ. banner, τα οποία θα τοποθετηθούν στην επιχείρηση. Η αξία της δαπάνης 

διαμορφώνεται στις 7.650,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 61.408,30€ σε 63.024,35€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 61.408,30€ σε 61.250,00€ και η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται 

από 27.633,74 € σε 27.562,50 €. 

 

1.15 ΕΞ2-01560 LINK ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΑ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΠΟΤ & 

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 915,25€. Η δαπάνη μεταφέρεται από την κατηγορία 4 

στην κατηγορία 1, καθώς πρόκειται για πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης και η δαπάνη μετονομάζεται σε 

«ΑΓΟΡΑ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΠΟΤ & ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ». 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΓΟΡΑ 3 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 1 LAP TOP» αξίας 

3.014,34€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 
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1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM)» αξίας 

5.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΕΥΑΣΙΑΣ ROUTER 

SKYLOG» αρχικής αξίας 10.000,00€ ως προς τον προμηθευτή από LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. σε ΚΑΜΙΝΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΙΟΣ “SKYLOG OBC”» αξίας 3.100,00€. Η δαπάνη μεταφέρεται από τη κατηγορία 5 στην 

κατηγορία 3. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά του εξωτερικού» 

αξίας 10.000,00€. 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΤΑΙΡΙΚΟ VIDEO SPOT & ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ VIDEO 

SPOT ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» αξίας 14.000,00€.  

3. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή τρίγλωσσων εντύπων (ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά)» αρχικής αξίας 10.000,00€ του προμηθευτή  LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α.Ε. από τη δαπάνη «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 12-ΣΕΛΙΔΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 10.000,00€ του προμηθευτή ΚΑΜΙΝΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ.   

4. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση CeBIT» αξίας 14.000,00€. 

5. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση 3rd UITP Eurasian Congress and 

Exhibition ExpoCityTrans» αρχικής αξίας 16.000,00€ από τη δαπάνη «ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΚΘΕΣΗ UITP 

WORLD CONGRESS & EXHIBITION MILAN JUNE ‘15» αξίας 7.400,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 6.825,00€. Γίνεται δεκτό το σύνολο της δαπάνης. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» 

αξίας 276,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» αξίας 1.080,00€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 

550,00€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΑΔΑΜΙΔΗ ΝΙΚ.)» αξίας 213,21€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 

826,20€. Η δαπάνη εγκρίνεται έως του ποσού των 688,50€ για τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης(συν 

επιπλέον δύο ημέρες). 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Μελέτη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ε-Mark» αξίας 

7.000,00€. 

2. Προσθήκη δαπάνης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ “SKYLOG OBC”» αξίας 

3.800,00€.   

ΚΑΔ επένδυσης: 

1. Προσθήκη στους  ΚΑΔ επένδυσης του επιλέξιμου ΚΑΔ [62.09.20] - Άλλες υπηρεσίες των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. με ημερομηνία έναρξης στις 

10/10/2013, ημερομηνία προγενέστερη της ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στις 

21/10/2013. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 90.700,00€ σε 90.562,30€ και 

η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 40.815,00€ σε 40.753,04€. 

 

1.16 ΕΞ2-01388 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΜΒΡΟΣΙΑ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - UV» ως προς 

το φυσικό αντικείμενο, την αξία από 17.500,00€ σε 10.800,00€ και ως προς τον προμηθευτή από Ν.Ε. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε. σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Επιπλέον η 

δαπάνη μετονομάζεται αι σε «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ». 

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ» αξίας 16.500,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ HP DL360p Gen8» ως προς το 

φυσικό αντικείμενο και την αξία 6.448,53€ σε 5.564,27€, ενώ ο προμηθευτής παραμένει ο ίδιος.  

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» αξίας 876,08€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ SIAL» αξίας 21.000,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ PLMA» αξίας 21.000,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD» αξίας 21.000,00€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SIAL-ΠΑΡΙΣΙ» 

αξίας 12.977,00€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΕΚΘΕΣΗΣ SIAL» αξίας 

1.230,00€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL-

ΠΑΡΙΣΙ» αξίας 4.052,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 2.930,00€, ώστε να τηρούνται τα όρια 

των 200,00€ ανά άτομο και ανά ημέρα για τα έξοδα διαμονής.  

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «REGISTRATION FEE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» 

αξίας 1.000,00€. Η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς αφορά σε ετήσια συνδρομή και περικόπτεται. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PLMA-

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 11.392,20€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA-

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 2.738,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο ποσό των 2.283,00€, ώστε να τηρούνται 

τα όρια των 200,00€ ανά άτομο και ανά ημέρα για τα έξοδα διαμονής. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 1.837,50€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PLMA-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ» αξίας 2.500,00€. 

12. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ FOODEXPO-ΑΘΗΝΑ» αξίας 4.125,00€. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 

ATHENS» αξίας 12.955,00€. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO ATHENS» 

αξίας 120,00€. 

15. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO ATHENS» 

αξίας 468,13€. Η δαπάνη εγκρίνεται στο ποσό των 446,01€, καθώς η δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνες 

διατροφής. 

16. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOODEXPO ATHENS» αξίας 1.400,00€. 

17. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 

ATHENS» αξίας 123,38€. 

18. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 9.200,00€. 

19. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 

1.828,00€. 

20. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 11.640,00€. 

21. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 3.052,00€. 

22. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 2.450,00€. 

23. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 1.000,00€. 

24. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ» 

αξίας 2.550,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» αξίας 10.000,00€. 

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «COACING MENTORING» ως προς τη αξία από 9.000,00€ σε 

2.000,00. Η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και περικόπτεται, καθώς η δαπάνη αφορά στην υποστήριξη 
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της εταιρίας κατά την συμμετοχή στην έκθεση στην Γαλλία για την επαφή και ενημέρωση των 

επισκεπτών στην παραπάνω έκθεση και δεν σχετίζεται με coaching- mentoring.     

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλονται από 136.148,53€ 

σε 131.579,44€, ενώ η δημόσια επιχορήγηση μεταβάλλεται από 40.844,56€ σε 39.473,83 €. 

 

1.17 ΕΞ2-01290 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΕΠΕ 

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

εισήγηση ΕΦΔ, καθώς, παρόλο που με τις επιχειρούμενες αλλαγές ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 

μειώνεται σε σημαντικό ποσοστό, διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης με 

ζητούμενο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ενώ 

παράλληλα  προωθεί την εξωστρέφεια της επιχείρησης σε ξένες αγορές. Με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Προσθήκη νέων δαπανών α/α 1-12 & 14-15 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ» του προμηθευτή Δ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 9.390,50€. 

2. Προσθήκη νέων δαπανών α/α 13 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ» του προμηθευτή ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ συνολικής αξίας 2.151,52€. 

3. Προσθήκη νέων δαπανών α/α 16-17 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ» του προμηθευτή ΚΑΝΤΑΡΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συνολικής αξίας 677,26€. 

4. Προσθήκη νέων δαπανών α/α 18-21 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ» του προμηθευτή ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 658,72€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης α/α 29 «ΡΑΦΙΑ» αξίας 5.000,14€. 

Η συνολική αξία των δαπανών που αφορούν σε προμήθεια ραφιών διαφόρων προμηθευτών είναι 

18.297,58€ και αφορούν σε προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ραφιών αποθήκευσης των 

εμπορευμάτων - προϊόντων της εταιρείας. Οι παραπάνω δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν 

γίνονται αποδεκτές, καθώς η προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεν περιλαμβάνεται σε κάποια από τις 

επιλέξιμες κατηγορίες του οδηγού του προγράμματος.   

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αξίας 80,00€ και αφορά στην εγκατάσταση 

LED ταινίας και γραμμής δικτύου Η/Υ. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» αξίας 403,50€ του προμηθευτή 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ και αφορά στην προμήθεια καλωδίων και βοηθητικών ηλεκτρολογικών 

υλικών. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης α/α 24 «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» του προμηθευτή ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ συνολικής αξίας 

138,87€ και αφορά στην προμήθεια φωτιστικών τύπου led. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης α/α 25 «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» του προμηθευτή ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

αξίας 1.166,22€ και αφορά στην προμήθεια φωτιστικών τύπου led. 

10. Προσθήκη νέων δαπανών α/α 26-27 «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» του προμηθευτή ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ συνολικής 

αξίας 3.818,28€ και αφορά στην προμήθεια φωτιστικών τύπου led. 

Η συνολική αξία των δαπανών που αφορούν σε προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων προμηθευτών είναι 

5.123,37€ και αφορούν στην προμήθεια φωτιστικών τύπου led. Οι παραπάνω δαπάνες κρίνονται μη 

επιλέξιμες και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς αφορούν σε προμήθεια  αναλώσιμων.   

11. Προσθήκη νέας δαπάνης α/α 28 «ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ» αξίας 1.166,22€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 13.907,00€.   

2. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Η/Υ» αξίας 275,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 100,87€. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Η/Υ» αξίας 648,80€. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Η/Υ» αξίας 585,36€. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - SERVER» αξίας 3.810,00€. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SERVER» αξίας 

950,00€. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 120,00€. 

9. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ» αξίας 108,70€. 

10. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Tablet» αξίας 130,07€. 

11. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Tablet» αξίας 202,44€. 
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12. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ» αξίας 303,68€. 

13. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - Η/Υ» αξίας 270,32€. 

14. Προσθήκη νέας δαπάνης «Μ/Γ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ» αξίας 126,54€. 

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP» αξίας 1.700,00€ και αφορά στην προμήθεια 

συστήματος SOFT.   

2. Αντικατάσταση εγκεκριμένης δαπάνης «ERP & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» αρχικής 

αξίας 10.005,00€, η οποία περιελάμβανε την προμήθεια: 

• ERP Soft1300 Remote Systems – Data Transfer και 5 επιπλέον θέσεων εργασίας  

• Βασικό εξοπλισμό για την υποστήριξη του ERP (server, win κλπ) 

Η αρχική δαπάνη αντικαθίσταται από τη δαπάνη «ERP» αξίας 1.828,00€, οποία αφορά στην προμήθεια 

επιπλέον θέσης εργασίας συστήματος SOFT 1.    

3. Αντικατάσταση εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - eshop» αρχικής 

αξίας 23.500,00€ από τη δαπάνη «ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β2Β» αξίας 5.000,00€.  

 Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ SOCIAL MEDIA» αξίας 12.500,00€. 

2. Κατάργηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ» αξίας 7.000,00€. 

3. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETPLACE» αξίας 270,00€. 

Η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και περικόπτεται, καθώς αφορά στην καταχώρηση στην ελληνική 

ιστοσελίδα car.gr και όχι σε προβολή της εταιρίας σε διεθνή marketplaces. 

4. Προσθήκη νέων δαπανών α/α48 & 50 «ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ» συνολικής αξίας 

1.470,00€ του προμηθευτή ΣΤΗΛ ΕΠΕ και αφορά στην προμήθεια διαφημιστικών εντύπων.  

5. Προσθήκη νέων δαπανών α/α49 & 51 «ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ» συνολικής αξίας 

4.465,00€ του προμηθευτή Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αφορά στην προμήθεια 

διαφημιστικών εντύπων. 

Οι παραπάνω δαπάνες που αφορούν στην παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού γίνονται αποδεκτές 

με την προϋπόθεση ότι αφορούν στην προώθηση νέων προϊόντων ή εν γένει προϊόντων σε νέες αγορές 

και έχουν παραχθεί τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα.     

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ως προς το 

φυσικό αντικείμενο και ως προς την αξία από 13.000,00€ σε 5.000,00€. 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένης δαπάνης «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ» ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως 

προς την αξία από 13.500,00€ σε 6.000,00€. 

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 119.412,00€ σε 63.178,28€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 117.227,78€ σε 61.718,33€, ενώ η δημόσια επιχορήγηση 

μεταβάλλεται από 41.029,72€ σε 21.601,42€. 

 

1.18 ΕΞ2-00903 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ 

Γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι πριν 

από κάθε εκταμίευση θα προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος κατά τον οποίο θα διαπιστωθεί ότι το επενδυτικό 

σχέδιο στο σύνολό του αφορά στην παραγωγή παγωτού ως νέου προϊόντος της εταιρείας, όπως έχει 

δηλωθεί κατά το στάδιο υποβολής της επενδυτικής πρότασης για αξιολόγηση. Για τη διαπίστωση των 

ανωτέρω και με βάση τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 13.5 του οδηγού του προγράμματος, η Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, καθώς και το δικαίωμα διενέργειας 

δειγματοληπτικού ελέγχου πριν την επικύρωση της ολοκλήρωσης του έργου. Με βάση τα παραπάνω, 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 την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 2: 
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1. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ CUSTOM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ως προς τον προμηθευτή 

από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Αντικατάσταση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας  2.500,00€ και η οποία 

αφορούσε τη συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα από τη δαπάνη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 293,72€ και η οποία αφορά στην μετακίνηση στελεχών για επιχειρηματική 

αποστολή στην Ιταλία.  

2. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας  2.500,00€ και η οποία 

αφορούσε τη συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στα ΗΑΕ ως προς την αξία σε 980,00€ και πλέον 

αφορά σε έξοδα διαμονής για την ίδια επιχειρηματική αποστολή.   

3. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας  43.300,00€ ως προς την έκθεση 

καθώς αντί για την έκθεση GULFOOD DUBAΙ τελικώς συμμετείχε στην έκθεση SPECIALITY FOOD 

2014 στο Ντουμπάι, ως προς την αξία σε 9.298,64€ και ως προς τον προμηθευτή από Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σε PROMO SOLUTIONS ΕΠΕ. 

4. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 580,00€ και αφορά σε έξοδα 

διαμονής κατά τη συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία. 

5. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 990,61€ και αφορά σε έξοδα 

διαμονής δύο στελεχών κατά τη συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα. 

6. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 940,00€ και αφορά σε έξοδα 

μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια) κατά τη συμμετοχή στην έκθεση στο Ντουμπάι. 

7. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 560,00€ και αφορά σε έξοδα διαμονής  

κατά τη συμμετοχή στην έκθεση στο Ντουμπάι. 

8. Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αξίας 1.160,00,00€ και αφορά στην 

συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στο Μπαχρέιν. 

9. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» αξίας 

14.500,00€ ως προς τον προμηθευτή από ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛ. & ΣΙΑ ΕΕ σε ΚΑΝΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

και ως προς τα χαρακτηριστικά των επιμέρους δαπανών.  

 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» αξίας 3.000,00€. 

2. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 3.500,00€. 

3. Κατάργηση αρχικής δαπάνης «Export coaching» αξίας 4.750,00€. 

4. Τροποποίηση αρχικής δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ως προς τον 

προμηθευτή από Α.ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 160.210,00 € σε 115.462,97 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 160.210,00 € σε 113.947,10 €, ο ενώ η δημόσια επιχορήγηση 

μεταβάλλεται από 72.094,50 € σε 51.276,20 €. 

 

1.19 ΕΞ2-00481 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΒΕΕ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

2 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΣΜΟΣ 

2.1 ΕΞ2-02206 ΠΑΥΛΙΔΗΣ 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1: 

1. Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΡΕΤΑΛΙΩΝ» αξίας 53.750,00€ σε 

«BUCKET CRUSHER» αξίας 48.000,00€. 

Κατηγορία δαπανών 1Α: 
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1. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΚΟΜΒΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ» από 6.368,78€ σε 4.225,82€. 

2. Κατάργηση της δαπάνης «Η/Υ» (αφορούσε 8 Η/Υ) αξίας 6.864,00€. 

3. Προσθήκη της δαπάνης «Η/Υ DELL» αξίας 749,00€. 

4. Προσθήκη της δαπάνης «DELL OPTIPLEX» αξίας 748,78€. 

5. Προσθήκη της δαπάνης «Η/Υ DELL OPTIPLEX» αξίας 748,78€. 

6. Προσθήκη της δαπάνης «3 ΣΕΤ Η/Υ» αξίας 1.706,50€. 

7. Προσθήκη της δαπάνης «ΗΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» αξίας 857,00€. 

8. Προσθήκη της δαπάνης «Η/Υ DELL» αξίας 857,72€. 

9. Προσθήκη της δαπάνης «ΗΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DELL» αξίας 857,72€. 

10. Προσθήκη της δαπάνης «DELL OPTIPLEX» αξίας 857,72€. 

11. Προσθήκη της δαπάνης «HARDWARE» αξίας 36,00€. 

12. Προσθήκη της δαπάνης «3 H/Y DELL OPTIPLEX» αξίας 2.574,00€. 

13. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ» αξίας 2.146,15€. 

14. Προσθήκη της δαπάνης «KIM LEVEL SWITCH & MOUSE MICROSOFT» αξίας 60,25€.  

15. Προσθήκη της δαπάνης «MEMORY MUSHKIN 2GB» αξίας 56,90€  

Κατηγορία δαπανών 2: 

1. Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» (αφορούσε Office 2013 Home & 

Business και Adobe Acrobat) αξίας 2.732,00€ 

2. Προσθήκη της δαπάνης «OFFICE MS 2013» αξίας 312,94€. 

3. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ» από 20.855,00€ σε 14.816,22€. 

4. Προσθήκη της δαπάνης «OFFICE MS 2013» αξίας 612,00€. 

5. Προσθήκη της δαπάνης «MICROSOFT WINDOWS7» αξίας 108,94€. 

6. Προσθήκη της δαπάνης «MICROSOFT WINDOWS7» αξίας 108,94€. 

7. Προσθήκη της δαπάνης «OFFICE MS 2013 HOME & BUSINESS» αξίας 402,44€. 

8. Προσθήκη της δαπάνης «ANTIVIRUS» αξίας 200,73€. 

9. Προσθήκη της δαπάνης «ESET ANTIVIRUS» αξίας 11,38€. 

10. Προσθήκη της δαπάνης «ESET ANTIVIRUS» αξίας 23,58€. 

11. Προσθήκη της δαπάνης «KASPERSKY ANTIVIRUS» αξίας 29.27€. 

12. Προσθήκη της δαπάνης «ANTIVIRUS ESET» αξίας 13,00€. 

13.Προσθήκη της δαπάνης «ESET NODE32» αξίας 30,89€. 

14. Προσθήκη της δαπάνης «WINDOWS & OFFICE» αξίας 336,60€. 

15. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» αξίας 1.500,00€. 

16. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ» αξίας 325,00€. 

17. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ OPENSTAGE» αξίας 464,25€. 

18. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» αξίας 

3.683,78€. 

19. Προσθήκη της δαπάνης «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αξίας 1.001,32€. 

20. Προσθήκη της δαπάνης «OPENSTAGE» αξίας 386,25€. 

21. Προσθήκη της δαπάνης «ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 154,75€. 

22.Προσθήκη της δαπάνης «ESET ANTIVIRUS 7 NODE32» αξίας 15€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Kατάργηση της δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE» (αφορούσε τον έλεγχο 5 

προϊόντων) αξίας 17.750,00€. 

2. Προσθήκη της δαπάνης «ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» αξίας 3.252,03€. 

3. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ARISTON» αξίας 1.700,00€. 

4. Προσθήκη της δαπάνης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ» αξίας 2.890,00€. 

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΝΑ» από 

12.187,20€ σε 16.800,00€. 

2. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΝΑ» από 8.510,00€ 

σε 8.520,00€. 

3. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΝΑ» από 

1.000,00€ σε 1.500,00€. 

4. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ» από 1.705,00€ σε 3.003,30€. 
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5. Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ » αξίας 

12.500,00€. 

6. Προσθήκη της δαπάνης «ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ FOLDER» 

αξίας 8.650,00€. 

7. Προσθήκη της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ» αξίας 2.880,00€. 

8. Προσθήκη της δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ» αξίας 7.000,00€. 

Ο  συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 163.221,98€ σε 164.514,95€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  παραμένει στις 163.221,98€ και δημόσια επιχορήγηση  παραμένει στις 48.966,59€. 

 

2.2 ΕΞ2-01302 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Κατηγορία δαπανών 1:  

1. Τροποποίηση της αξίας της δαπάνης «Μήτρες για εκτύπωση νέων υλικών συσκευασίας» από 

12.206,00€ σε 5.240,00€ και νέο προμηθευτή την GASTER WELLPAPPE GMBH & CO KG. 

2. Προσθήκη της δαπάνης «Μήτρες για εκτύπωση νέων υλικών συσκευασίας» αξίας 4.352,00€ 

3.  Κατάργηση της δαπάνης «Θερμοκάμερα» αξίας 7.251,26€ 

Κατηγορία δαπανών 2: 

1.  Αλλαγή προμηθευτού της δαπάνης «e-shop» νέος προμηθευτής Αθανασιάδης Ηλίας.   

2.  Προσθήκη της δαπάνης «Σύστημα online ηλεκτρονικών πληρωμών & τιμολογήσεων» αξίας 

3.000,00€. 

3.  Προσθήκη της δαπάνης «Λογισμικό διαχείρισης αποθήκης & παραγγελιών» αξίας 7.800,00€. 

Κατηγορία δαπανών 3: 

1. Κατάργηση της δαπάνης «Μοντελοποίηση και έλεγχος απόδοσης και λειτουργίας προϊόντος» αξίας 

23.296,00€. 

2. Προσθήκη της δαπάνης «Marks approval test» αξίας 4.454,00€. 

3. Προσθήκη της δαπάνης «Πιστοποιήσεις στην Ρωσική και Ουκρανική αγορά» αξίας 2.800,00€.  

Κατηγορία δαπανών 4: 

1. Κατάργηση της δαπάνης «Μοντελοποίηση και έλεγχος απόδοσης και λειτουργίας προϊόντος» αξίας 

23.296,00€. 

2. Κατάργηση της δαπάνης «Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και εντύπου διαφημιστικού υλικού» αξίας 

9.800,00€. 

3. Κατάργηση της δαπάνης «Ντύσιμο φορτηγού μεταφοράς εκθεμάτων με μουσαμά/Σχεδιασμός» αξίας 

300,00€. 

4. Κατάργηση της δαπάνης «Display Stand» αξίας 9.645,00€. 

5. Κατάργηση της δαπάνης «Έκθεση ISH (Φρανκφούρτη)» αξίας 20.400,00€. 

6. Τροποποίηση της  δαπάνης «Έκθεση “Mostra Convengo Expocomfort” / Milan» αξίας  20.400,00€ σε 

«Έκθεση “Mostra Convengo Expocomfort” / Milan 2014» αξίας 6.729,00€ από τον προμηθευτή Reed 

Exhibitions Italia Srl.  

7. Τροποποίηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια & ξενοδοχεία για συμμετοχή σε εκθέσεις» αξίας 

9.925,00€ σε «Αεροπορικά εισιτήρια / διαμονή 2 ατόμων για συμμετοχή σε έκθεση»  αξίας 3.200,00€. 

8. Προσθήκη της δαπάνης «Κατασκευή και εκτύπωση εικόνων για το πρωτοσέλιδο των προσπέκτ» αξίας 

950,00€. 

9. Προσθήκη της δαπάνης «Έντυπο ξενόγλωσσο πληροφοριακό υλικό» αξίας 2.100,00€. 

10.  Προσθήκη της δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου έκθεση Μιλάνο» αξίας 6.720,00€.  

11.  Προσθήκη της δαπάνης «Κατασκευή ταμπελών για showroom» αξίας 153,00€. 

12.  Προσθήκη της δαπάνης «Ηλεκτρικό ρεύμα περιπτέρου» αξίας 133,30€. 

13.  Προσθήκη της δαπάνης «Κατασκευή επιγραφής στο μουσαμά» αξίας 150,00€. 

14.  Προσθήκη της δαπάνης «Προώθηση διαφήμιση στην Ρωσική και Ουκρανική αγορά» αξίας 

3.200,00€.  

15.  Προσθήκη της δαπάνης «Προώθηση in store σε τεχνικά σουπερμάρκετ στην Ουκρανία» αξίας 

7.200,00€. 
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16.  Προσθήκη της δαπάνης «Προώθηση in store σε τεχνικά καταστήματα στην Ρωσία» αξίας 7.800,00€. 

Κατηγορία δαπανών 5: 

1. Προσθήκη της δαπάνης «Μελέτη έρευνας αγοράς Ρωσίας» αξίας 6.000,00€. 

2.  Προσθήκη της δαπάνης «Μελέτη έρευνας αγοράς Αζερμπαϊτζάν» αξίας 6.000,00€. 

3.  Προσθήκη της δαπάνης «Μελέτη έρευνας αγοράς Λευκορωσία» αξίας 6.000,00€. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο να υποβληθούν κι ελεγχθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν 

τη δαπάνη α/α 9 «Marks approval test», αξίας 4.454,00€ και τη δαπάνη α/α 10 «Πιστοποιήσεις στη 

Ρωσική και Ουκρανική αγορά», αξίας 2.800,00€ για την τεκμηρίωση της πιστοποίησης των προϊόντων 

κατά «GOST» και «UKRSEPRO», αντίστοιχα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 164.730,26€ σε 141.488,30€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 164.730,26€ σε 141.488,30€ και η δημόσια επιχορήγηση 

διαμορφώνεται από 74.128,62€ σε 63.669,74€. 

 

3 ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΔΙΑ  

3.1 ΕΞ2-02283 NIKOLIDAKIS GROUP A.E. 

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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

1. Διαγραφή της δαπάνης " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ", του 

προμηθευτή ΕΛΜΗ SYSTEMS ΕΛ/ΚΑ ΜΗΧ/ΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ύψους 10.700,00€.  

2. Διαγραφή της δαπάνης " ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 3DΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ", του προμηθευτή 

ΚΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε., ύψους 7.000,00€. 

3. Διαγραφή της δαπάνης " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΜΙΛΑΝΟ", του προμηθευτή MEDEXPO ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ύψους 10.000,00€. 

4. Διαγραφή της δαπάνης " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (ΣΑΓΚΑΗ)", του 

προμηθευτή ΝΗΡΕΥΣ Ε.Π.Ε., ύψους 4.920,00€. 

5. Διαγραφή της δαπάνης " ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ", του προμηθευτή 

ΝΗΡΕΥΣ Ε.Π.Ε., ύψους 2.300,00€. 

6. Διαγραφή της δαπάνης " ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ SOCIAL MEDIA", του 

προμηθευτή ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ&ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε., ύψους 8.000,00€. 

7. Διαγραφή της δαπάνης " ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛAΝΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ", του προμηθευτή ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ&ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε., ύψους 10.000,00€. 

8. Προσθήκη της δαπάνης "LAPTOP", του προμηθευτή ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ύψους 

1.056,10€,  

9. Προσθήκη της δαπάνης "ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", του προμηθευτή ΚΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε., ύψους 8.250,00€, 

10. Προσθήκη της δαπάνης "ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", του προμηθευτή ΚΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε., ύψους 7.150,00€, 

11. Προσθήκη της δαπάνης "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 

ΚΑΝΑΔΑ", του προμηθευτή INFORMA CANADA INC, ύψους 6.451,32€,  

12. Προσθήκη της δαπάνης "ΠΡΟΒΟΛΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (SEO CAMPAIGN-GOOGLE ADWORDS", 

του προμηθευτή DIGITAL4U A.E., ύψους 7.600,00€,  

13. Προσθήκη της δαπάνης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ", του προμηθευτή 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ&ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε., ύψους 3.500,00€,  

14. Προσθήκη της δαπάνης "ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ", του 

προμηθευτή MENDELSSON COMMERCE EVENT LOGISTICS, ύψους 4.686,11€, 

 15. Προσθήκη της δαπάνης "ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ", του προμηθευτή 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ύψους 4.100,00€,  

16. Προσθήκη της δαπάνης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ" του προμηθευτή 

DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., ύψους 5.165,00€,  

17. Προσθήκη της δαπάνης "GOOGLE ADWORDS" του προμηθευτή GOOGLE LTD, ύψους 

9.906,64,00€,  
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18. Τροποποίηση της δαπάνης "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑTA EN ISO 9001:2008", ως προς 

το ύψος με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 800,00€ από το αρχικό ύψος των 900,00€. Στην 

συγκεκριμένη δαπάνη γίνεται και αλλαγή προμηθευτή, από τον αρχικά εγκεκριμένο «TUV AUSTRIA 

ΕΛΛΑΣ» στον «ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ Ο.Ε.» 

14. Τροποποίηση της δαπάνης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ(WARDROBES)", 

ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 6.510,00€ από το αρχικό ύψος των 20.000,00€. 

Στην συγκεκριμένη δαπάνη γίνεται και αλλαγή προμηθευτή, από τον αρχικά εγκεκριμένο «DELTA 

TRACING» στον «ΠΑΝΤΕΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μεταβάλλεται από 134.967,86€ σε 121.369,71€, ενώ ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 134.967,86€ σε 121.369,71€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 60.735,54€ σε 54.616,37€. 

 

3.2 ΕΞ2-01174 EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  A.Β.E.  

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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

1. Διαγραφή της δαπάνης " Autodesk Vault Professional 2014", του προμηθευτή ALPHANETRIX, 

ύψους 21.340,00€.  

2. Διαγραφή της δαπάνης " Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα", του προμηθευτή OTE A.E., ύψους 19.500,00€. 

3. Διαγραφή της δαπάνης "Αεροπορικό εισιτήριο", του προμηθευτή TRAVEL SENSE LTD, ύψους 

1.320,00€. 

4. Διαγραφή της δαπάνης " Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου στην Αλβανία", του προμηθευτή NEW 

GENESIS CO, ύψους 4.960,00€. 

5. Προσθήκη της δαπάνης "Έλεγχος δοκιμές και πιστοποίηση προιόντων", του προμηθευτή IFT 

ROSENHEIM GMBH, ύψους 30.742,95€,  

6. Προσθήκη της δαπάνης "Σχεδιασμός και ανάπτυξη φακέλου για πιστοποίηση προιόντων", του 

προμηθευτή ΚΑΒΑΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ύψους 11.000,00€, 

7. Προσθήκη της δαπάνης "Έλεγχος και δοκιμές για την πιστοποίηση κατά CE προϊόντος", του 

προμηθευτή INSTITUTO GIORDANO, ύψους 5.925,15€, 

8. Τροποποίηση της δαπάνης "Σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 43.432,20€ από το αρχικό ύψος των 38.057,00€.  

9. Τροποποίηση της δαπάνης "Autodesk product design Suite 2015 ", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 17.365,00€ από το αρχικό ύψος των 18.540,00€.  

10. Τροποποίηση της δαπάνης "Έλεγχος δοκιμές και πιστοποίηση προϊόντων", ως προς το ύψος με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 19.470,00€ από το αρχικό ύψος των 32.045,00€.  

11. Τροποποίηση της δαπάνης "Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου στη Γερμανία", ως προς το ύψος με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 14.482,40€ από το αρχικό ύψος των 11.580,00€.  

12. Τροποποίηση της δαπάνης "Μελέτη κατασκευή εγκατάσταση αποξήλωση εκθεσιακού περιπτέρου 

μεταφορά εκθεμάτων και προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 26.100,00€ από το αρχικό ύψος των 16.800,00€.  

13. Τροποποίηση της δαπάνης "Επιστροφή προϊόντων από την έκθεση", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα 

να διαμορφώνεται στα 3.555,54€ από το αρχικό ύψος των 5.240,00€.  

14. Τροποποίηση της δαπάνης "Προϊοντικά έντυπα", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται 

στα 4.790,00€ από το αρχικό ύψος των 12.028,00€.  

15. Τροποποίηση της δαπάνης "Προϊοντικοί κατάλογοι (ENG-EL)", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 9.945,00€ από το αρχικό ύψος των 5.145,00€.  

16. Τροποποίηση της δαπάνης "Διαμονή σε ξενοδοχείο", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 2.115,00€ από το αρχικό ύψος των 864,00€.  

17. Τροποποίηση της δαπάνης "Δαπάνες εκτύπωσης folder", ως προς το ύψος με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 488,00€ από το αρχικό ύψος των 4.326,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μεταβάλλεται από 197.745,00€ σε 195.411,24€, ενώ ο 

επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 197.664,29€ σε 195.411,24€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 59.299,29€ σε 58.623,37€. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/16-9-2015  

 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΑΝΕΤ 

 

1.1 ΕΞ2-01823 ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS 

Το θέμα εξετάστηκε κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 6ης Μαϊου 2015. Κατόπιν ακρόασης του 

εκπροσώπου της εταιρείας και προσκόμισης αναλυτικής έκθεσης διευκρινίσεων σχετικά με τις δαπάνες 

12, 13 και 14 του αιτήματος τροποποίησης, γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης, 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές 

επί των παρακάτω δαπανών:    

 Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 1.878,00€ σε 2.383,80€. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «φορητός υπολογιστής (HP 6570b i3-3120)» ποσού 626,00€ με την 

δαπάνη «φορητός υπολογιστής (HP6570b i5-3230)» ποσού 690,00€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Φορητοί υπολογιστές (HP 6570b i3-3120)» ποσού 1.252,00€ με 

τις δαπάνες «φορητός υπολογιστής (NB HP 450 i7-470MQ)» ποσού 719,00€ και «φορητός 

υπολογιστής (NB Toshiba Portege Z30-A-12Q)» ποσού 974,80€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 32.347,18€ σε 31.168,63€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «collaboration platform» αξίας 1.178,55€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 76.118,50€ σε 126.103,50€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδίαση και ανάπτυξη οθονών εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και 

Tablet για λειτουργικό σύστημα iOS 7» αξίας 6.000,00€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός τμήματος του περιβάλλοντος διεπαφής διαδικτυακής 

εφρμογής και της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και tablet καθώς και  ανάπτυξη συγκεκριμένων 

τμημάτων του περιβάλλοντος διεπαφής για τις εφαρμογές τραπεζικών εργασιών» αξίας 

10.560,00€.  Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από 'Front End Design elements 

For AIBAS Online" 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τραπεζικού λογαριασμού σε περιβάλλον 

ΑS/400» αξίας 33.425,00€. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από 

"Architectural design in AS400" 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 37.000,00€ σε 2.000,00€. Αναλυτικά: 

 Αντικατάσταση της δαπάνης "Banner Campaign/Ενοικίαση ηλεκτρονικού χώρου στοχευμένης 

προβολής - Κοινή προώθηση 1" με τη δαπάνη "Banner Campaign/Ενοικίαση ηλεκτρονικού 

χώρου στοχευμένης προβολής" αξίας 2.000,00€ και αλλαγή προμηθευτή από «Glasswing studios 

Ltd» σε «SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  

 Κατάργηση της δαπάνης «Banner Campaign/Ενοικίαση ηλεκτρονικού χώρου στοχευμένης 

προβολής - Κοινή προώθηση 2» αξίας 15.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Banner Campaign/Ενοικίαση ηλεκτρονικού χώρου στοχευμένης 

προβολής ( on Google)» αξίας 20.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 47.700,00€ σε 30.000,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «PFM Scoping» αξίας 11.700,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «PM & PMO Consulting services» αξίας 6.000,00€ 
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Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα 

(Personal Financial Management Plattform) τα οποία θα προωθηθούν στη Ρουμανία, Ουκρανία και 

Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα  (AIBAS Online & Mobile Plattform) τα 

οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές της Ρουμανίας, Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 195.043,68€ σε 191.655,93€, ο επιχορηγούμενος 

παραμένει στα 187.343,68€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 84.304,66€. 

 

1.2 ΕΞ2-00308 ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 39.370,26€ σε 19.440,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Συσκευή Επαγωγικής Θέρμανσης Μετάλλων» αξίας 19.570,26€ 

 Μείωση της δαπάνης «Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο» από 19.800,00€ σε 19.440,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.245,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Server» αξίας 5.860,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης ‘Εκτυπωτής Barcodes» αξίας 385,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 4.665,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «SAP Crystal Reports 2013» αξίας 2.365,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «AUTODESK AutoCAD» αξίας 1.150,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Λογισμικό εκτύπωσης barcodes IDAutomation Universal Barcode 

Font» αξίας 1.150,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 39.707,00€ σε1.630,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μηχανή Εφελκισμού και Κρούσης» αξίας 38077,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 73.860,40€ σε 42.063,28€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "17th Buildexpo Africa 2014" - (2/5-

4/5/2014)» αξίας 3.945,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση LIBIA BUILD 2014» αξίας 5.550,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "Project Qatar" - (12/5-15/5/2014)» αξίας 

5.550,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "Αlgeria 

Electricity & Water Expo 2014"» αξίας 5.511,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια για συμμετοχή σε εκθέσεις» αξίας 14.449,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για συμμετοχή σε εκθέσεις» αξίας 7.054,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για τη συμμετοχή στην έκθεση "Power Nigeria 

2013"» αξίας 1.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για τη συμμετοχή στις εκθέσεις 

HANNOVER MESSE και INTERSOLAR EUROPE» αξίας 8.277,50€ 
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 Μείωση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "Constructions Albania» - (28/3-30/3/2014)» 

από 1.810,00€ σε 1.480,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για τη συμμετοχή στην έκθεση «Constructions 

Albania» αξίας 627,07€. Περικοπή ποσού 191,07€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός του 

προγράμματος 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Περίπτερο για συμμετοχή στην έκθεση "ENERGY 2014"» αξίας 

5.011,19€. (Σαουδική Αραβία) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση "ΕΝΕRGY 2014"» αξίας 882,63€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη.(έξοδα σεμιναρίου) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για συμμετοχή στην έκθεση "ENERGY 

2014"» αξίας 918,86€. Περικοπή ποσού 275,61€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός του 

προγράμματος. 

 Αύξηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "Power Nigeria 2013"» από 3.537,00€ σε 

3.795,62€. Περικοπή ποσού 180,74€ (φόροι) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για τη συμμετοχή στην έκθεση "Power Nigeria 

2013"» αξίας 1.489,17€. Περικοπή ποσού 489,17€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο οδηγός. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια για τη συμμετοχή στην έκθεση "Power Νigeria 

2013"» αξίας 1.057,25€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση "Middle East Electricity 2015"» αξίας 

8.114,94€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Eξοπλισμός για τη συμμετοχή στην έκθεση "Middle East Electricity 

2015"» αξίας 1.030,30€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή για τη συμμετοχή στην έκθεση "Middle East Electricity 

2015"» αξίας 604,16€. Περικοπή ποσού 2,34€ σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 

 Μείωση της δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση "HANNOVER MESSE 2014"» από 5.255,00€ σε 

4.344,00€ και αλλαγή προμηθευτή από «HANNOVER MESSE AG» σε «DEUTSCHE MESSE 

AG» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για τη συμμετοχή στην έκθεση "Hannover 

Messe 2014"/αξίας 595,60€. Περικοπή ποσού 212,42€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο οδηγός 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Eξοπλισμός για τη συμμετοχή στην έκθεση "Hannover Messe 2014"» 

αξίας 486,68€. Περικοπή ποσού 37,48€ (parking) 

 Αύξηση της δαπάνης «Συμμετοχή στη Έκθεση "Energy Lebanon 2014"» από 4.327,50€ σε 

5.805,14€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή για τη συμμετοχή στη Έκθεση "Energy Lebanon 2014"» 

αξίας 684,51€. Περικοπή ποσού 282,31€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός 

 Μείωση της δαπάνης «Συμμετοχή στην έκθεση "INTERSOLAR EUROPE 2014"» από 5.094,40€ 

σε 1.642,62€ και αλλαγή προμηθευτή από «SOLAR PROMOTION GmbH» σε «ΜΕSSE 

MUNCHEN GmbH» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για συμμετοχή στην έκθεση "Intersolar Europe 

2014"» αξίας 466,90€. Περικοπή ποσού 21,70€ (μη επιλέξιμες δαπάνες) 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πλατφόρμα διακόσμισης για τη συμμετοχή στην έκθεση "Intersolar 

Europe 2014"» αξίας 81,90€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή στην έκθεση "Intersolar 

Europe 2014"» αξίας 2.594,40€ 

 Μείωση της δαπάνης «Συμμετοχή στην Έκθεση "ΙΕΑS 2014"»(Ρουμανία) από 2.500,00€ σε 

958,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Περίπτερο για συμμετοχή στην Έκθεση "ΙΕΑS 2014"» αξίας 

1.788,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαμονή σε ξενοδοχείο για συμμετοχή στην έκθεση "IEAS 2014"» 

αξίας 179,81€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε 

νέα προϊόντα (Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις μετατροπέων για φ/β συστήματα: γέφυρες 

οπλισμού, ορθοστάτης ηλεκτροδίου γείωσης, ηλεκτρόδια γείωσης ανοξείδωτα, στηρίγματα αγωγών 

αλουμινίου) τα οποία θα προωθηθούν σε υφιστάμενες αγορές (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική). 

Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (Συστήματα προστασίας από άμεσο κεραυνικό πλήγμα, 

συστήματα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις, συστήματα γειώσεων) τα οποία θα προωθηθούν σε 

νέες αγορές (Λιβύη, Τυνησία, Νιγηρία, Σουδάν, Κένυα, Τανζανία, Η.Α.Ε., Ομάν, Αζερμπαϊτζάν, 

Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Αλβανία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 178.847,66€ 

σε 78.133,28€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 80.481,45€ σε 35.159,98€. 

 

1.3 ΕΞ2-01287 ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 παραμένει στα  34.970,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τροφοδοτικό (πρόσθετο εξάρτημα για την αναβάθμιση του φούρνου)» 

αξίας 664,99€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη σύμφωνα με τον Οδηγό 

του προγράμματος. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Υπολογιστής & λογισμικό (πρόσθετο εξάρτημα για την αναβάθμιση 

του φούρνου)» αξίας 2.289,19€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη 

σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.120,00€ σε 5.893,79€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «H/Y Dell Server» από 1.950,00€ σε 1.935,00€ και αλλαγή προμηθευτή 

από «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Κατάργηση της δαπάνης «Η/Υ Dell» αξίας 3.640,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Εκτυπωτής LASERJET» αξίας 250,00€ σε «Εκτυπωτής LASER HP» 

αξίας 195,59€ και αλλαγή προμηθευτή από «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε 

«ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Εκτυπωτής COLOR LASER» αξίας 280,00€ με τη δαπάνη 

««Εκτυπωτής LASER HP COLOR» αξίας 143,86€ και αλλαγή προμηθευτή από 

«ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής DELL» αξίας 2.968,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «Οθόνη LG» αξίας 159,34€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Οθόνη DELL» αξίας 492,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 10.000,00€ σε 3.109,20€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «Windows Server 2012 STD» από 600,00€ σε 521,60€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Μείωση της δαπάνης «Λογισμικό Office 2013» από 1400,00€ σε 1.342,60€ και αλλαγή 

προμηθευτή από «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Μείωση της δαπάνης «Λογισμικό Σχεδίασης, AUTOCAD» από 1.500,00€ σε 1.245,00€ και 

αλλαγή προμηθευτή από «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ» σε «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» 

 Κατάργηση της δαπάνης «Λογισμικό Οργάνωσης Παραγωγής» αξίας 6.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 22.660,00€ σε 26.125,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Σύνταξη φακέλου CE για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας Πολλαπλών 

Στρώσεων με PVB Interlayer» αξίας 2.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Τest αντοχής για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας Πολλαπλών Στρώσεων 

σύμφωνα με το πρότυπο EN14449» αξίας 2.300,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαδικασία εναρμόνισης των Υαλοπινάκων Ασφαλείας Πολλαπλών 

Χρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο EN12600:2002» αξίας 1.710,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαδικασία εναρμόνισης των Υαλοπινάκων Ασφαλείας Πολλαπλών 

Χρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο EN356:1999» αξίας 570,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Σύνταξη φακέλου CE για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας Πολλαπλών 

Στρώσεων με DG41» αξίας 600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαδικασία εναρμόνισης των Υαλοπινάκων Ασφαλείας Πολλαπλών 

Χρήσεων με DG41, σύμφωνα με το πρότυπο EN12600:2002» αξίας 2.280,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαδικασία εναρμόνισης των Υαλοπινάκων Ασφαλείας Πολλαπλών 

Χρήσεων με DG41, σύμφωνα με το πρότυπο EN356:1999» αξίας 570,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Προετοιμασία φακέλου για τον Έλεγχο Παραγωγής & Τεχνικού 

φακέλου προϊόντος για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας Πολλαπλών Στρώσεων με acoustic 

interlayer» αξίας 600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διενέργεια Τest αντοχής για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας 

Πολλαπλών Στρώσεων με acoustic interlayer σύμφωνα με το πρότυπο EN14449.» αξίας 

1.800,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Τest θρυμματισμού για τους Υαλοπίνακες θερμικής αντοχής, σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ1863-1:2001» αξίας 1.400,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Τest αντοχής για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας Πολλαπλών Στρώσεων 

με DG41 σύμφωνα με το πρότυπο EN14449» αξίας 2.800,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Test μέτρησης συμπίεσης της επιφάνειας για τους Υαλοπίνακες 

θερμικές αντοχής, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C:2009» αξίας 1.540,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Test κάμψης για τους Υαλοπίνακες θερμικές αντοχής, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ1288-3:2001» αξίας 1.250,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «Σύνταξη φακέλου CE για τους Υαλοπίνακες θερμικής αντοχής» αξίας 

1.600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαδικασία εναρμόνισης των Υαλοπινάκων Ασφαλείας Πολλαπλών 

Χρήσεων με acoustic interlayer, σύμφωνα με το πρότυπο EN12600:2002» αξίας 1.140,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων PVB (Σύσταση Υλικού 33.1)» αξίας 

2.070,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων PVB (Σύσταση Υλικού 44.2)» αξίας 

1.540,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων PVB (Σύσταση Υλικού 44.4Τ)» αξίας 

570,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων SC (Σύσταση Υλικού 33.2)» αξίας 

1.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων SC (Σύσταση Υλικού 44.2)» αξίας 

400,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων DG41 (Σύσταση Υλικού 33.2)» αξίας 

2.070,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων DG41 (Σύσταση Υλικού 44.4)» αξίας 

1.540,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων DG41 (Σύσταση Υλικού 44.4T)» 

αξίας 570,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test αντοχής των Υαλοπινάκων DG41 (Σύσταση Υλικού 66.4H.S & 

H.S.) αξίας 570,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Προετοιμασία φακέλου για τον 'Ελεγχο Παραγωγής & Τεχνικού 

Φακέλου Προϊόντος» αξίας 3.700,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Προετοιμασία Τεχνικού Φακέλου των Θερμικά Σκληρυμένων 

υαλοπινάκων» αξίας 1.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τest θρυμματισμού για τους Υαλοπίνακες, σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ1863-1:2000» αξίας 2.100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test μέτρησης συμπίεσης της επιφάνειας για τους Υαλοπίνακες, 

σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 1979:2009» αξίας 2.310,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Test κάμψης για τους Υαλοπίνακες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1863-

1:2000» αξίας 1.875,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Καταγραφικό αντοχής κρυστάλλων» αξίας 3.710,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 4.150,00€ σε 5.800,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εκτύπωση με UV των εντύπων & καταλόγων – Α’ όψη» αξίας 

450,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εκτύπωση με UV των εντύπων & καταλόγων – Β’ όψη» αξίας 

450,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδιασμός & εκτύπωση εντύπων Α4 με τοπικό UV» αξίας 2.550,00€ 
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Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (εξαρτήματα 

υάλινων θυρών και αναλώσιμα για μηχανήματα κατεργασίας υαλοπινάκων) τα οποία θα προωθηθούν 

στις αγορές της Βουλγαρίας. 

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 82.400,00€ σε 80.397,99€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 82.400,00 € σε 79.068,40€  και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 37.080,00€ σε 35.580,78€. 

 

1.4 ΕΞ2-00939 DQS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 2.442,00€ σε 3.318,14€ . Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» αξίας 2.442,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ON SITE LIVE STREAMING» αξίας 3.318,14€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 2.205,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΗΥ» αξίας 2.205,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 6.108,00€ σε 20.208,00€. Αναλυτικά: 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ» αξίας 7.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ 17024» αξίας 3.100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ISO 17024» αξίας 4.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 38.000,00€ σε 4.000,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO/IEC 17024» αξίας 34.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Εξ 

αποστάσεως πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 29990, Πιστοποίηση 

επαγγελματικών προσόντων μονωτών, ψυκτικών & συμβούλων), τα οποία θα προωθηθούν στις αγορές 

της Κύπρου, της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Τα προϊόντα αυτά προτείνονται στα πλαίσια 

του συνεργατικού σχήματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 86.870,00€ σε 70.051,14€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 69.675,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 38.321,25€. 

 

1.5 ΕΞ2- 01153 Α. Μ. ΛΥΓΝΟΣ ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 παραμένει στα 40.324,00€ . Αναλυτικά:  

 Αλλαγή προμηθευτή από «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ο.Ε.» σε ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

ΣΟΦ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για τη δαπάνη «Κατασκευή 4 καλουπιών» 
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Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.060,00€ σε 9.654,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Πολυμηχάνημα EPSON L550» αξίας 390,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» αξίας 5.670,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Desktop Dell 2020» αξίας 945,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτυπωτής Laser LEXMARK» αξίας 178,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Laptop Dell» αξίας 1.244,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Server DELL» αξίας 1.888,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Laptop DELL» αξίας 1.244,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Desktop DELL» αξίας 2.116,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Desktop DELL» αξίας 722,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Οθόνη DELL» αξίας 179,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Desktop VERO» αξίας 1.138,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 3.500,00€ σε 0,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ηλεκτρονικό ISO 9001» αξίας 3.500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 20.000,00€ σε 27.425,00€. Αναλυτικά:  

 Αλλαγή προμηθευτή από «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ο.Ε.» σε «ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

ΣΟΦ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για τη δαπάνη «Σχεδίαση 4 καλουπιών». 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πειράματα (Δοκιμαστικές Μετρήσεις) επί του Νέου Προϊόντος 

(DECK)» αξίας 7.425,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 25.290,00€ σε 17.640,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε έκθεση δομικών υλικών στη Ρωσία» αξίας 8.750,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε έκθεση δομικών υλικών στην Ουκρανία» αξίας 

7.140,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε έκθεση δομικών υλικών στην Αλβανία» αξίας 4.900,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Τρίπτυχο έντυπο» αξίας 4.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σχεδίαση Προϊοντικών Καταλόγων (αγγλικά)» αξίας 3.150,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Προσαρμογή Προϊοντικών Καταλόγων για ηλεκτρονική χρήση.» αξίας 

1.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μετάφραση (στα αγγλικά) του Προϊοντικού Καταλόγου» αξίας 

380,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτύπωση Προϊοντικών Καταλόγων (αγγλικά)» αξίας 5.940,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τετράπτυχο έντυπο (αγγλικά/ ελληνικά)» αξίας 1.370,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Διαφημιστικά Έντυπα (αγγλικά)» αξίας 5.200,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 8 τροποποιείται από 6.950,00€ σε 3.760,00€. Αναλυτικά: 

 Αύξηση της δαπάνης «Ανανέωση πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001:2008» από 2.250,00€ σε 2.410,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας» αξίας 3.350,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα 

(Πυραμίδα 40 –πλαστικό για οικοδομική χρήση) τα οποία θα προωθηθούν στην αγορά της Κύπρου). 

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 109.300,00€ σε 105.979,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 109.300,00€ σε 105.650,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 49.185,00€ σε 47.542,50€   

 

1.6 ΕΞ2-00866 DERMACON EΠE 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από  3.211,00€ σε 2.011,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ BARCODE» αξίας 700,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» αξίας 500,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 10.752,00€ σε 24.492,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BARCODE ΑΠΟΘΗΚΗΣ Trace Pro» αξίας 3.300,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Oracle Database, Standard Edition» αξίας 800,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ youthlab e-

shop» αξίας 15.200,00€. Κατά την αξιολόγηση η δαπάνη είχε περικοπεί διότι θεωρήθηκε ότι 

πρόκειται για αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος e-shop. Μετά από έρευνα του ΕΦΔ διαπιστώθηκε ότι 

η δημιουργία του e-shop φαίνεται να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2013, μετά την ημερομηνία 

επιλεξιμότητας των δαπανών (30-7-2013) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  youthlab e-shop» 

αξίας 2.640,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 59.305,00€ σε 32.929,41€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ BEAUTY MIDLE EAST - DUBAI - 

ΜΑΙΟΣ - 2014. Ενοικίαση Περιπτέρου.» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣH BEAUTY 

MIDLE EAST - DUBAI - ΜΑΙΟΣ – 2014» αξίας 1.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ BEAUTY MIDLE 

EAST - DUBAI - ΜΑΙΟΣ – 2014» αξίας 1.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF BOLOGNA 2014 - 

2015. Ενοικίαση Περιπτέρου» αξίας 14.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 

COSMOPROF BOLOGNA 2014 – 2015» αξίας 3.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

COSMOPROF BOLOGNA» αξίας 2.600,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ COSMOPROF 

BOLOGNA» αξίας 897,67€. Περικοπή 220,98€ λόγω μη επιλεξιμότητας του ενός ατόμου βάσει 

τεκμηρίωσης του επενδυτή 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF BOLOGNA 

2014» αξίας 3.080,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF BOLOGNA 

2015» αξίας 1.232,00€. Περικοπή 32€ λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών (φόροι) 

 Αύξηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF HONG 

KONG 2013-2014» από 2.800,00€ σε 3.764,12€ και αλλαγή προμηθευτή από “MD CONGRESS 

ΕΠΕ” σε “ARCON MARKETING” 

 Μείωση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF HONG KONG 2013-2014. 

Ενοικίαση Περιπτέρου.» από 13.200,00€ σε 6.187,82€ και αλλαγή προμηθευτή από “MD 

CONGRESS ΕΠΕ” σε “CΟSΜΟΡRΟF ΑSΙΑ LΤD” 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

COSMOPROF HONG KONG» αξίας 4.400,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF HONG KONG 

2013» αξίας 2.377,08€. Περικοπή 792,36€ διότι βάσει Οδηγού είναι επιλέξιμη η μετακίνηση ενός 

ή δύο ατόμων. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ COSMOPROF HONG KONG 

[13-15/11/2013]» αξίας 1.772,76€. Περικοπή 705,46€ λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών 

(διατροφή, φόροι) 

 Αύξηση της δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, FOLDER, 

ΝΤΟΣΙΕ, MANUALS, ΚΟΥΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» από 8.440,00€ σε 10.752,96€. Να ελεγχθεί 

κατά την πιστοποίηση ότι τα έντυπα δεν αφορούν σε λιανική πώληση  

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε 

νέα προϊόντα (LAB1301-LAB1313) τα οποία θα προωθηθούν σε χώρες της Ευρώπης, Ασίας και 

Αμερικής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 87.268,00€ σε 71.681,61€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 69.907,50€ σε 67.413,73€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 24.467,63€ σε 23.594,81€. 

 

1.7 ΕΞ2- 01865 I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1α τροποποιείται από 10.000,00 € σε 8.767,30 €. Αναλυτικά: 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE» 

10.000,00€ σε «Φορητοί Υπολογιστές» αξίας 3.081,00€ 

 Νέα δαπάνη «SERVER» αξίας 2.241,30€. Κατά την αξιολόγηση περικόπηκαν 2,98€ καθώς 

αφορούν σε μη επιλέξιμες δαπάνες (εισφορά τέλους ανακύκλωσης και ημερολόγιο) 

 Νέα δαπάνη «Φορητός Υπολογιστής» αξίας 3.445,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 15.000,00 € σε 0€.  Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Εγκατάσταση ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου» 15.000,00€  
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Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 11.500,00 € σε 43.784,14 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Πιστοποίηση ΙSO» 11.500,00 € σε «Πιστοποίηση ΙSO/IEC 

20000:2011 & ISO 22301:2012» αξίας 11.800,00 € 

 Νέα δαπάνη «Ανάπτυξη, υποστήριξη εφαρμογής και πιστοποίησης ISO/IEC 20000:2011» αξίας 

6.000,00€ 

 Νέα δαπάνη «Υπηρεσίες ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012» αξίας 5.422,68€. Κατά την αξιολόγηση περικόπηκαν 

77,32€ βάσει της ισοτιμίας την 16/4/2015 

 Νέα δαπάνη «Πιστοποίηση του ιδιοκτησιακού λογισμικού SPMS κατά το SID framework 

έκδοση 14.0 του TM Forum» αξίας 20.561,46€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 39.460,00 € σε 17.075,00 €. Αναλυτικά:  

 Νέα δαπάνη «Κειμενογράφηση διαφημιστικού φυλλαδίου SIMBA» αξίας 5.495,00€ 

 Νέα δαπάνη «Σχεδιασμός και εκτύπωση προωθητικού υλικού SIMBA» αξίας 7.535,00€ 

 Νέα δαπάνη «Διαφημιστική καταχώρηση σε κλαδικό περιοδικό» αξίας 4.045,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή σε Εκθέσεις» 34.282,00€  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 5.178,00€  

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 14.040,00  € σε 3.000,00 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες HR» 14.040,00€ σε 

«Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου» αξίας 3.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 0,00€ σε 2.900,00€. Αναλυτικά:  

 Νέα δαπάνη «Κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος» αξίας 2.900,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 90.000,00€ σε 75.526,44 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 88.888,89€ σε 74.176,82€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 40.000,00€ σε 33.379,57€. 

 

1.8 ΕΞ2- 00795 Δ. ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 αυξάνεται από 39.858€ σε 50.000€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΙΦΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΑΣ 

ΤΥΠΟΥ PERKEO 60 mm ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SUMBEL» αξίας 2.322€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ- ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΟΛΛΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ» αξίας 1.431€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ FLOW PACK 

ΤΥΠΟΥ LITTLE FLOW ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ TLM» αξίας 15.105€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ» αξίας 21.000€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑ PERONI AGD -EI ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αξίας 50.000€. 
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Η κατηγορία δαπάνης 1A αυξάνεται από 0€ σε 5800€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MAC PRO» αξίας 5.800€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 μειώνεται από 7.5573,48€ σε 60.864,65€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30 τ.μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014 

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.» αξίας 2945,5€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014)08-

10.01.2014) ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 747,66€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30 τ.μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 2995€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30 Τ.Μ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD MIDDLE EAST 2014» αξίας 10648,81€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30 Τ.Μ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD MIDDLE EAST 2015» αξίας 11265,9€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD 

MIDDLE EAST 2015 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 960,86€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD MIDDLE EAST 2015 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 608,4€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD 

MIDDLE EAST 2014 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 1035€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD MIDDLE EAST 2014 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 648,6€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30 Τ.Μ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ PAPERWORLD 2014.» αξίας 12933€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR 

PROMOTIONAL PRODUCTS (GIVEDAYS) το 2014, ΣΤΗΝ STUTTGART» αξίας 8428€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL TRADE 

SHOW FOR PROMOTIONAL PRODUCTS (GIVEDAYS) το 2014, ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 

308,56€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR PROMOTIONAL PRODUCTS (GIVEDAYS) το 201, 

ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 524€. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014)08-10.01.2014) ΣΤΗΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» από 8463€ σε 7756,20€. Κατά την αξιολόγηση της τροποποίησης η αξία της 

δαπάνης διαμορφώνεται σε 7455,20€ διότι το παραστατικό που προσκομίστηκε περιλαμβάνει 

δαπάνη 301€ για ασφάλεια η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του οδηγού. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014)08-10.01.2014) ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» από 896,4€ σε 

282€ και αλλαγή προμηθευτή από "Afea S.A. Travel & Congress Services" σε "HOTEL AN 

DER OPER". Κατά την αξιολόγηση της τροποποίησης η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται σε 

263,55€ διότι στο τιμολόγιο που προσκομίστηκε περιλαμβάνονται φόροι 7%.  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» 

από 8694,69€ σε 7818,20€. Κατά την αξιολόγηση της τροποποίησης η αξία της δαπάνης 
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διαμορφώνεται σε 7517,2€ διότι το παραστατικό που προσκομίστηκε περιλαμβάνει δαπάνη 301€ 

για ασφάλεια η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του οδηγού. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» από 846,18€ σε 474€ και 

αλλαγή προμηθευτή από "Afea S.A. Travel & Congress Services" σε "HOTEL AN DER OPER". 

Κατά την αξιολόγηση της τροποποίησης η αξία της δαπάνης διαμορφώνεται σε 443€ διότι στο 

τιμολόγιο που προσκομίστηκε περιλαμβάνονται φόροι 7%. 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» από 881€ σε 622,9€ 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ PAPERWORLD 2014 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» από 814,92€ σε 308€ και αλλαγή 

προμηθευτή από "Afea S.A. Travel & Congress Services" σε "ΔΑΡΖΕΝΤΑ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" 

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ PAPERWORLD 2014. ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» από 

928€ σε 420€ και αλλαγή προμηθευτή από "Afea S.A. Travel & Congress Services" σε "ZUM 

GRUNEN BAUM". 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014 ΣΤΗΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.» αξίας 3429,5€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΝΤ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.» αξίας 2700€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2014)08-

10.01.2014) ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 897€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 ΣΤΗΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 3303,5€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΝΤ- ΡΑΦΙΑ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ PSI 2015 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 1500€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ PSI 

2015 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αξίας 260€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» 

αξίας 2075,48€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PSI» αξίας 

2575€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 

PAPERWORLD 25.01. 2014. - 28.01.2014.» αξίας 3554,6€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD 

25.01. 2014. - 28.01.2014 ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ» αξίας 2500€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 873€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 

PAPERWORLD 2015.» αξίας 4703,4€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PAPERWORLD 

2015 ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ» αξίας 3033€. 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ PAPERWORLD 2015 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 400,32€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ PAPERWORLD 2015, ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ» αξίας 480€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αξίας 2900€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ KAI ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ PROCUCT 

CATALOGUE LAINAS PRODUCTS , ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αξίας 8650€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5 παραμένει 15.800€. Αναλυτικά: 

 Αλλαγή προμηθευτή της δαπάνης «Οργάνωση και υποστήριξη εξωστρεφών ενεργειών και 

δραστηριοτήτων για την εταιρεία  » αξίας 10800€ από "ΝΩΣΙΣ ΕΠΕ" σε "ΝΩΣΙΣ - Π. ΜΟΡΦΗΣ 

& ΣΙΑ ΕΕ". 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 131.231,48€ σε 132.464,65€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 131.231,48€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 59.054,17€. 

 

1.9 ΕΞ2- 01258 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00€ σε 1.340,65€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Υπολογιστής» αξίας 989,85€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «PC Computer» αξίας 1.340,65€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0,00€ σε 3.162,50€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΑΔΕΙΕΣ» αξίας 2.875,00€. Η δαπάνη μεταφέρθηκε από 

την κατηγορία 1 στην 2. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 698,25€. Περικοπή ποσού 

410,75€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο οδηγός για συντήρηση, εκπαίδευση και 

παραμετροποίηση μέχρι 10% της αξίας του λογισμικού. Η δαπάνη μεταφέρθηκε από την 

κατηγορία 1 στην 2. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 38.982,00 € σε 30.576,29 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αξίας 

4.250,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Λογότυπο» αξίας 3.250,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» αξίας 21.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή Περιπτέρου σε έκθεση» αξίας 5.600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ’ αξίας 2.132,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ» αξίας 2.250,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 2.645,00€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη διότι 

αφορά σε παραγωγή και όχι σε δημιουργικό σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας 

της επιχείρησης (φάκελοι, επιστολόχαρτα, κάρτες κλπ) 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» αξίας 2.108,89€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη διότι 

αφορά σε παραγωγή και όχι σε δημιουργικό σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας 

της επιχείρησης (σακούλες , κλισέ και καλούπια)) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας» αξίας» 720,00€. Η 

δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη (θήκες) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» αξίας 5.055,00€. Περικοπή ποσού 

4,99€ σύμφωνα με την αξία του τιμ/γίου. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης 

από «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» σε «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ "ΣΕΡΓΑΚΗΣ"» αξίας 3.626,00€. Πραγματοποιήθηκε 

αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» σε «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ "ΣΕΡΓΑΚΗΣ"» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» 

αξίας 1.197,90€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη (συσκευασίες) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Λογότυπο» αξίας 1.462,03€. Περικοπή ποσού 38,00€ βάσει 

προσκομιζόμενων παραστατικών. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ» αξίας 3.408,77€. Περικοπή ποσού 

26,00€ βάσει προσκομιζόμενων παραστατικών 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ» αξίας 1.740,00€. Περικοπή ποσού 

60,00€ (φιλοξενία) 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE & LOOKBOOK» αξίας 5.273,30€ 

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

σε «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE & LOOKBOOK» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» αξίας 1400,00€. Αλλαγή 

ονομασίας της δαπάνης από "ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"  σε "ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ' 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αξίας 4.000,00€. Αλλαγή 

ονομασίας της δαπάνης από «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ»  σε «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» αξίας 563,98€. Περικοπή ποσού 26,00€ σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα 

παραστατικά. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ονομασίας της δαπάνης από «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» σε «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» αξίας 4.110,26€. Περικοπή 

ποσού 88,06€ βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή 

ονομασίας της δαπάνης από «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» σε «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αγορά φωτογραφιών» αξίας 180,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 17.900,00€ σε 30.576,29 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Marketing Plan» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA» αξίας 

3.000,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «Coaching -mentoring για την στήριξη εξωστρεφών ενεργειών» αξίας 

7.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Coaching Mentoring για την στήριξη εξωστρεφών ενεργειών» αξίας 

5.548,56€. Η δαπάνη περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη διότι αφορά σε έξοδα 

προμηθειών για πωλήσεις σε αντιπρόσωπο του εξωτερικού. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «COACHING AND MENTORING» αξίας 5.760,00€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη διότι αφορά σε έξοδα προμηθειών για πωλήσεις σε 

αντιπρόσωπο του εξωτερικού. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης « COACHING AND MENTORING» αξίας 24.255,07€. Η δαπάνη 

περικόπτεται στο σύνολό της διότι αφορά σε προμήθεια προς αντιπρόσωπο του εξωτερικού ο 

οποίος θα αναλάβει την πώληση των προϊόντων του φορέα 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχανογραφικές Διαδικασίες» αξίας 1.440,00€. Ολική περικοπή της 

δαπάνης ως μη επιλέξιμη 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 3.600,00€. Ολική 

περικοπή της δαπάνης ως μη επιλέξιμη 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 5.910,00€ σε 2.300,00€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 100 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» από 5.910,00€ σε 

2.300,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΑΤΟΣ» αξίας 300,00€ 

 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά σε  νέα προϊόντα (κοσμήματα 

2014-2015) τα οποία προωθούνται στις αγορές της Γαλλίας και της Αγγλίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 63.781,85€ σε 39.779,44€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 61.999,62€ σε 23.007,88€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 27.899,83 σε 10.353,55€. 

 

1.10 ΕΞ2- 00220 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ ως προς την προσθήκη των ΚΑΔ 

43.73.16.00 «Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών» και ΚΑΔ 46.74.11.00 «Χονδρικό εμπόριο 

σιδηρικών».   

 

1.11 ΕΞ2- 00701 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 88.470,00€ σε 90.975,20€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ» αξίας 8.910,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ» αξίας 79.560,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΙΚΟΝΟΘΕΤΗΣ ΤΣΙΓΚΩΝ SCREEN» αξίας 90.975,20€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 παραμένει στα 50.350,00€ . Αναλυτικά:  
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 Τροποποίηση της δαπάνης από «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ» αξίας 32.350,00€ σε «ART PRO BASIC / ARTPRO CUSTOMER 

IDENTIFICATION» ισόποσης αξίας  

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 40.130,40€ σε 43.931,04€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης από «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ROSUPACK 2014» αξίας 

5.040,00€ σε  «ΕΚΘΕΣΗ ROSUPACK 2014 17-20/2014 KAI ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

αξίας.7.803,60€  

 Τροποποίηση της δαπάνης από «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ROSUPACK 

2014» αξίας 5.040,00€ σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ROSUPACK 17-

20/2014» ισόποσης αξίας και αλλαγή προμηθευτή από “EXPO SOLUTIONS 

INTERNATIONAL LLC” σε “INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS Ltd” 

 Τροποποίηση της δαπάνης από «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD 

MANUFACTURING 2014» αξίας 7.160,40€ σε «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

GULFOOD MANUFACTURING 09/11 - 11/11/2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 

7.209,44€ και αλλαγή προμηθευτή από “GULFOOD” σε “DUBAI WORLD TRADE CENTRE 

LLC” 

 Τροποποίηση της δαπάνης από «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ GULFOOD 

MANUFACTURING 2014» αξίας 6.720,00€ σε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

GULFOOD MANUFACTURING09/11-11/11/2014 ισόποσης αξίας και αλλαγή προμηθευτή από 

“BETA CONTRACT Α.Ε.” σε “TOP EXHIBITION ORGANIZERS” 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ DUBAI ΚΑΙ 

ΡΩΣΙΑ» αξίας 988,00€ 

 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα 

προϊόντα (ετικέτες συσκευασιών (ετικέτες πολυπροπυλενίου) τα οποία θα προωθηθούν στη νέα αγορά 

της Ρωσίας. 

 Σε ό,τι αφορά τη νέα δαπάνη «ΕΙΚΟΝΟΘΕΤΗΣ ΤΣΙΓΚΩΝ SCREEN» αξίας 90.975,20€, κατά τον 

έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης να διαπιστωθεί η τήρηση των 

προβλεπόμενων στο Παράρτημα ΧΙ «Εξόφληση δαπανών», παράγραφο Β) του οδηγού του 

προγράμματος, όπου αναφέρεται ότι «προκειμένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα ή 

λοιπό εξοπλισμό, χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον φορέα 

της επένδυσης πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά 

του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα 

παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση: α) από επικυρωμένο αντίγραφο των 

παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό 

οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης και β) από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι 

ο συγκεκριμένος προμηθευτής αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του και ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός 

είναι καινούργιος». 

  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 181.950,40 σε 188.256,24€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 181.950,40€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα  81.877,68 €. 

 

1.12 ΕΞ2- 00611 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΜΠΟΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 0€ σε 3661,63€. Αναλυτικά:  
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 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 1.925,85€ 

 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 479,09€ 

 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 384,00 € 

 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» αξίας 95,33€ 

 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΑΠΟΘΗΚΗΣ» αξίας 392,00€ 

 Νέα δαπάνη «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ» αξίας 

385,36€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 0€ σε 5.900,00€. Αναλυτικά:  

 Νέα δαπάνη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP» αξίας 5.900,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 0 € σε 14.000,00€. Αναλυτικά:  

 Νέα δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 14.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 80.355,20 € σε 41.304,53 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ INTERIOR LIFESTYLE 

TOKYO 2014» αξίας 17.810,00€.  

 Κατάργηση δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ INTERIOR 

LIFESTYLE ΤΟΚΥΟ 2014» αξίας 16.800,00€.  

 Κατάργηση δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ» αξίας 

4.400,00€.  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 

HEIMTEXTIL 2014» αξίας 14.645,20€ σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ HEIMTEXTIL 2015» αξίας 12.736,60€  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ HEIMTEXTIL 2014» αξίας 16.500,00€ σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ HEIMTEXTIL 2015» αξίας 17.000,00€  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ» από 2.400,00€ σε 1.167,70€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ HEIMTEXTIL 2014» αξίας 1.450,00€ σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ HEIMTEXTIL 2015» αξίας 1.900,00€  

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» από 

6.350,00€ σε 8.500,23€ 

Η κατηγορία δαπάνης 6 τροποποιείται από 60.000,00€ σε 0 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση δαπάνης «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ VERSACE» αξίας 

60.000,00€.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 145.355,20€ 

σε 69.866,16€  και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 50.874,32€ σε 24.453,16 €. 

 

1.13 ΕΞ2- 00656 GRANTEX Α.Ε. 
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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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 59.108,00 € σε 8.840,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «POWDER COATING SYSTEM IMPROVEMENTS» αξίας 

51,950,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ» αξίας 7.158,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΧΕΙΡΟΚ. ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ» αξίας 2.100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Μηχάνημα χάραξης δισκοφρένων» αξίας 6.740,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 0,00 € σε 8.557,51€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & περιφερειακά» αξίας 3.883,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «TURBO-X BLADE 96-450» αξίας 379,22€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ELECTRONIC LABEL PRINTER M-4206» αξίας 920,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Scan mc9190G» αξίας 1.390,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτυπωτής ετικετών ΖΜ400» αξίας 1.100,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «NB TOSHIBA SATELITE» αξίας 209,95€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «SCANNER DIGITAL STD RANGE BLACK» αξίας 229,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON 55 FZ» αξίας 446,34€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 24.500,00 € σε 50.737,21€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατά ECE R90 (Brake Pads)» αξίας 

24.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «HOMOLOGATION OF REPLACEMENT BRAKE FOR VEHICLE 

CATEGORIES N2/N3/M3 ECE R90.02» αξίας 8.700,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΙΒΗΣ» αξίας 42.037,21€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 90.154,00€ σε 105.627,28€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2014» 

αξίας 12.650,00€ σε «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014 & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 13.467,78€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

AUTOMECHANIKA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014» αξίας 170,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

AUTOMECHANIKA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014» αξίας 961,50€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 

2014» αξίας 13.600,00€ σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

AUTOMECHANIKA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014» αξίας 14.000,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΦΟΥΡΤΗΣ 

2014» αξίας 440,00€ σε «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 
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ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014» αξίας 1.310,00€. Περικοπή ποσού 610,00€ 

σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για μετακίνηση ενός ή δύο ατόμων 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Διαμονή για έκθεση Φρανκφούρτης 2014» αξίας 790,00€ σε 

«ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 

20.09.20141.600,00€.» αξίας 1.600,00€. Περικοπή ποσού 600,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει 

ο οδηγός 

 Τροποποίηση της δαπάνης «Μεταφορά εκθεμάτων για έκθεση Φρανκφούρτης 2014» αξίας 

670,00€ σε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 16.09.2014 - 20.09.2014» αξίας 1.050,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ISTANBUL 10.04 - 13.04.2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 5.610,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ISTANBUL 10.04-13.04.2014» αξίας 7.560,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ISTANBUL 10.04 - 13.04.2014» αξίας 518,30€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μεταφορά εκθεμάτων για έκθεση στο Ανόβερο» αξίας 1.385,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA ΜΟΣΧΑ 

2013» αξίας 3.725,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA 

ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ» αξίας 5.600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΣΧΑΣ» αξίας 750,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ» 

αξίας 596,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA 

TRUCKING» αξίας 10.080,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 

1.250,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 492,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 

2.584,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AUTOMECHANIKA ΚΙΕΒΟ» 

αξίας 5.050,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ KIEBOY» αξίας 

6.720,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΒΟΥ» αξίας 350,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΒΟΥ» αξίας 432,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Ενοικίαση περιπτέρου για έκθεση KUALA LUMPUR 2015» αξίας 

3.060,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ KUALA LUMPUR 

2014» αξίας 6.720,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια για έκθεση KUALA LUMPUR» αξίας 

1.260,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ KUAL LUMPUR» αξίας 402,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μεταφορά εκθεμάτων για την έκθεση KUALA LUMPUR 2015» αξίας 

2.336,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΟΒΕΡΟ 2014» αξίας 

2.100,00€ σε «Ενοικίαση χώρου για έκθεση Αννόβερο 25.09-02.10.2014» αξίας 2.800,00€ 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΒΕΡΟ» αξίας 520,00€ σε 

«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΟΒΕΡΟ 25.09-02.10.2014» αξίας 2.005,00€. 

Περικοπή ποσού 780,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο οδηγός για μετακίνηση ενός ή δύο 

ατόμων 

 Τροποποίηση της δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΟΒΕΡΟ» αξίας 992,00€ σε «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΟΒΕΡΟ 25.09-02.10.2014» αξίας 1.978,00€. Περικοπή ποσού 378,00€ σύμφωνα 

με τα όρια που θέτει ο Οδηγός. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Υπηρεσίες για ηλεκτρικό και νερό στην Έκθεση Ανόβερο 25.09-

02.10.2014» αξίας 196,60€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «COMPULSORY ENTRY Έκθεση Ανόβερο 25.09-02.10.2014» αξίας 

279,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA TRUCKING’ 

αξίας 1.826,62€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 9.650,39€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 

1.700,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 581,04€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MID AMERICA» αξίας 

263,05€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «CORPORATE VIDEO» αξίας 30.500,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRANTEX» αξίας 2.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα 

(δισκόφρενα φορτηγών) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές της Νιγηρίας, Παραγουάης και 

Ουζμπεκιστάν. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 177.262,00€ 

σε 174.894,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 79.767,90€ σε 78.702,30€. 

 

1.14 ΕΞ2- 00540 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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 στην 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. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:     

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 8.000,00 € € σε 1.200,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Μηχανή παραγωγής αφρού πολυουρεθάνης» αξίας 6.800,00 € 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 17.350,00 € € σε 7.680,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Internet Marketing ηλεκτρονικού καταστήματος από τους μήνες 4ον 

έως και τον 10ον - SEO» αξίας 9.670,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 48.544,00 € σε 26.255,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαμόρφωση Εκθεσιακού Περιπτέρου, HORECA 07-10 ΦΕΒ 2014» 

αξίας 3.800,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Διαμόρφωση Εκθεσιακού Περιπτέρου στη διεθνή έκθεση 

EUROLUCE, Μιλάνο ΑΠΡ 2015» αξίας 9.700,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη-Μιλάνο-Ρώμη-Αθήνα και Εξοδα 

Διαμονής» αξίας 3.326,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κόστος ενοικίασης περιπτέρου στη Euroluce 2015» αξίας 8.500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Internet Marketing ηλεκτρονικού καταστήματος από τους μηνες 4ον 

εως και τον 10ον - Google adwords» αξίας 5.350,00€ 

 Νέα δαπάνη «Ξυλοκατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στην έκθεση HORECA 2015» αξίας 

1.900,00€ 

  Νέα δαπάνη «CD με 66 λήψεις φωτογραφιών και μακέτες, για τους ξενόγλωσσους καταλόγους.» 

αξίας 2.048,00€ 

 Νέα δαπάνη «CD με 86 λήψεις φωτογραφιών και μακέτες, για τους ξενόγλωσσους καταλόγους.» 

αξίας 2.228,00€ 

 Νέα δαπάνη «CD με 118 λήψεις φωτογραφιών και μακέτες, για τους ξενόγλωσσους 

καταλόγους.» αξίας 2.619,00€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Ενοικίαση χώρου για την συμμετοχή στην 9η Διεθνή Εκθεση 

HORECA (7-10 Φεβρουαρίου 2014» αξίας4.950,00€   σε «Ενοικίαση χώρου για την συμμετοχή 

στην Διεθνή Εκθεση HORECA (6 - 9 Φεβρουαρίου 2015)» αξίας  5.300,00€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο 16 σελίδων + εξώφυλλο, διάστασης 21x29 

cm» αξίας 3.000,00€   σε «Ξενόγλωσσο έντυπο 80 σελίδων + εξώφυλλο 24x32 cm» αξίας  

2.950,00€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «(Ξενόγλωσσο έντυπο 80 σελίδων + εξώφυλλο, διάστασης 24x32 

cm» αξίας 4.998,00€   σε «Ξενόγλωσσο έντυπο 64 σελίδων + εξώφυλλο, διάστασης 23x30 cm» 

αξίας  2.590,00€ 

 Αντικατάσταση της δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο 20 σελίδων + εξώφυλλο, διάστασης 26x26 

cm» αξίας 3.000,00€   σε «Ξενόγλωσσο έντυπο 124 σελίδων + εξώφυλλο, διάστασης 23x30 cm» 

αξίας  4.700,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από  83.094,00€ 

σε 44.335,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 37.392,30 € σε 19.950,75€. 

 

1.15 ΕΞ2- 02095 ΘΕΟΔ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ & 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 
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παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 0,00 € σε 9.697,71 €. Αναλυτικά:  

 Νέα δαπάνη «HARDWARE» αξίας 9.697,71€ 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 6.750,00 € σε 0,00 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ» αξίας 6.750,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 32.500,00 € σε 58.996,00 €. Αναλυτικά:  

  Κατάργηση της δαπάνης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ SOCIAL MEDIA» αξίας 2.500,00€ 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ GOOGLE» από 30.000,00€ σε 50.000,00€  

 Νέα δαπάνη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΝΤ» αξίας 5.300,00€. 

 Νέα δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας 3.696,00€. 

Η κατηγορία δαπάνης 5τροποποιείται από 48.500,00  € σε 2.000,00  €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «COACHING - MENTORING» αξίας 14.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 10.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «MARKETING PLAN» αξίας 7,500,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «BUSINESS PLAN» αξίας 5.000,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» αξίας 5.000,00€ 

 

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 137.250,00 € σε 120.193,71 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 98.125,00 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα  34.343,75 €. 

 

1.16 ΕΞ2-02124 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 100.000,00 € σε 54.964,20€. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «METAΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αξίας 100.000,00€, σε 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ» αξίας 54.964,20€. 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 30.000,00 € σε 2.035,80 €. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «H/W» αξίας 30.000,00€ 

 Νέα δαπάνη «CLICKSHARE SET» αξίας 2.035,80€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 30.000,00 € σε 34.200,00 €. Αναλυτικά:  

 Αντικατάσταση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» αξίας 30.000,00€, σε 

«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ R2» αξίας 34.200,00€. 
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Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 9.000,00 € σε 4.800,00 €. Αναλυτικά:  

 Μείωση της αξίας της δαπάνης  «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» από 9.000,00€ σε 4.800,00€  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από  187.000,00€ σε 114.000,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 114.000,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα  51.300,00€. 

 

1.17 ΕΞ2- 00233 3Ι INTERNATIONAL INNOVATIVE IINDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Το αίτημα αλλαγής τόπου υλοποίησης της επένδυσης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ.   

  

1.18 ΕΞ2-  00005 PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.  

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.19 ΕΞ2- 01533   ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.20 ΕΞ2- 00932 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.21 ΕΞ2- 00645 APPART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.22 ΕΞ2- 00475 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.23 ΕΞ2- 00594 Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ O.E. 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.24 ΕΞ2- 01371 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε. 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.25 ΕΞ2- 01829 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΗΣ Ο.Ε. 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.26 ΕΞ2- 00908 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΒΕΤΕ σε ATHENS TECHNOLOGY 

CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

1.27 ΕΞ2- 02084 ΑΘΗΝΑΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΕΠΕ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

2. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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2.1 ΕΞ2-00502 MANI FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

2.2 ΕΞ2-01861 Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

2.3 ΕΞ2-00936 ΤΣΙΜΠΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΕΔΕΠ 

 

3.1 ΕΞ2-01149 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:  

1) Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ αξίας 79.000,00€ 

2) Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ αξίας 20.415,00€   

3) Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αξίας 15.000,00€  

4) Γίνεται δεκτή η διαγραφή της δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αξίας 

17.500,00€. 

5) Γίνεται δεκτή η προσθήκη της δαπάνης ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 74.550,00€ 

6) Γίνεται δεκτή η προσθήκη των δαπανών ΤΣΙΜΠΙΔΑ ERGOPLUS 340,00€_ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG TEM, 3 

& ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ARGON 3 720,00€_ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΕΜ. 3 

10.959,00€_ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ 2 7.940,00€ συνολικής αξίας 19.959,00€. 

7) Γίνεται δεκτή η προσθήκη των δαπανών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΚΙΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ,  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ και η αλλαγή προμηθευτή, μέχρι του ποσού των 15.000€ σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

8) Γίνεται δεκτή η προσθήκη των δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και η 

αλλαγή προμηθευτή μέχρι του ποσού των 17.500€ σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης.  

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να αποδειχθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 176.565,00€ σε 171.659,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 154.300,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 69.435,00€. 

 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΑΝΕΤ 

 

4.1 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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:   

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 101.000,00€ σε 100.405,00€. Αναλυτικά:  
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 Κατάργηση της δαπάνης «MHXANHMA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΜΑΤΩΝ» αξίας 101.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΡΕΛΙΑΣΤΡΑ» αξίας 5.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΤΕΤΡΑΚΛΟΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ» αξίας 39.700,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΑΜΠΕΛΩΝ» αξίας 2.705,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΓΑΖΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ» αξίας 53.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 23.000,00€ σε 8.000,00€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» αξίας 15.000,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 56.495,00€ σε 41.359,76€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. INDEX DUBAI 2014» αξίας 34.600,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HORECA 2014» αξίας 15.570,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HELEXPO PALACE» αξίας 

6.325,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2Η ΕΚΘΕΣΗ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ" 

ΣΤΟ ΣΕΦ 2014» αξίας 6.600,00€. Περικοπή ποσού 3.300,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο 

Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HORECA 2014» αξίας 15.570,00€. 

Περικοπή ποσού 7.115,76€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 

60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 34Η ΕΚΘΕΣΗ HELEXPO PALACE» αξίας 

6.325,00€. Περικοπή ποσού 3.025,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Οδηγός για ενοίκιο 

περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOME SHOW ΣΤΟ TAE KWON 

DO Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2014» αξίας 12.000,00€. Περικοπή ποσού 7.034,52€ σύμφωνα με τα όρια 

που θέτει ο Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

ΕΠΙΠΛΟΥ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2014» αξίας 4.500,00€. Περικοπή ποσού 3.150,00€ σύμφωνα με 

τα όρια που θέτει ο Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ Κ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ 34Η ΕΚΘΕΣΗ "ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ HELXPO MAROUSSI 2014» αξίας 4.840,00€.  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 35Η ΕΚΘΕΣΗ 2014 "ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ" 

HELEXPO MAROUSSI 2014» αξίας 6.900,00€. Περικοπή ποσού 3.300,00€ σύμφωνα με τα 

όρια που θέτει ο Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Κ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ 35Η ΕΚΘΕΣΗ "ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ HELXPO MAROUSSI 2014» αξίας 4.185,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΕΠΙΠΛΟ Κ ΣΠΙΤΙ" HELEXPO 

PALACE 2013» αξίας 6.325,00€. Περικοπή ποσού 3.025,00€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο 

Οδηγός για ενοίκιο περιπτέρου έως 60τ.μ. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΤΗΣΙΜΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΞΥΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

ΣΕΦ» αξίας 2.730,00€ 
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 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΣΤΗΣΙΜΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΞΥΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

MEC» αξίας 1.335,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 9.000,00€ σε 7.000,00€. Αναλυτικά: 

 Μείωση της δαπάνης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» από 9.000,00€ σε 

5.000,00€. Περικοπή ποσού 2.000,00€ διότι στο τιμ/γιο συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή και η 

σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Η περικοπή των 2.000,00€ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με την αρχική αξιολόγηση. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» αξίας 4.000,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε υφιστάμενα και νέα προϊόντα 

(στρώματα) τα οποία θα προωθηθούν σε νέες αγορές (Τουρκία, Ευρώπη). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 189.495,00€ σε 156.764,76€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 176.990,00€ σε 112.719,52€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 79.645,50€ σε 50.723,78€. 

 

4.2 ΕΞ2 – 00240 ΣΟΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 31.500,00 € σε 53.588,39 €. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Σύστημα Αυτοματοποίησης 5 πάγκων συναρμολόγησης» αξίας 

5.600,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Κατασκευή τριπλού τρυπητικού πλαϊνού καπάκι boiler» αξίας 

3.200,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Αγορά και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας και Πυρασφάλειας» 

αξίας 10.553,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πλαστικά Καλούπια» αξίας 400,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ηλεκτρικό Παλάγκο» αξίας 270,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ Α. FAR ΚJ60 ΣΠΕΙΡΩΜΑ» αξίας 1.219,59€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ηλεκτρικό Παλάγκο» αξίας 295,80€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Πνευματική Πένσα-Συρραπτικό» αξίας 550,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 5.700,00€ σε 8.952,60€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές desktop» αξίας 2.400,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές» αξίας 3.300,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ DELL με Οθόνη» αξίας 2.399,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Macbook» αξίας 2.705,45€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Εκτυπωτής Laser» αξίας 104,88€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Η/Υ DELL με Οθόνη» αξίας 2.293,27€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Notebook LENOVO» αξίας 1.450,00€ 
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Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 7.920,00€ σε 28.479,00€. Αναλυτικά:  

 Τροποποίηση της δαπάνης «Δοκιμές σε 5 σειρές θερμοσιφώνων για σήμανση CE» αξίας 

7.920,00€ σε «Δοκιμές σε 6 σειρές θερμοσιφώνων για σήμανση CE» αξίας 8.260,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τεστς για Ηλιακούς Συλλέκτες για την έκδοση Πιστοποιητικού για την 

αγορά του Dubai» αξίας 6.132,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τεστς Συλλεκτών ECO για έκδοση πιστοποιητικού Solar KeyMark» 

αξίας 6.132,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έκδοση Πιστοποιητικού Solar KeyMark για Συλλέκτες ECO» αξίας 

1.030,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Τεστς Hλιακού Συστήματος για την έκδοση πιστοποιητικού Solar 

KeyMark» αξίας 6.095,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Έκδοση Πιστοποιητικού Solar KeyMark για Σύστημα Eurostar ECO» 

αξίας 830,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 70.442,63€ σε 25.998,57€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «Αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή κατά τη διάρκεια εκθέσεων στο 

εξωτερικό» αξίας 3.089,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μεταφορά των εκθεμάτων στην Διεθνή έκθεση Intersolar 2014 στο 

Μόναχο» αξίας 2.550,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Μεταφορά εκθεμάτων στην Διεθνή έκθεση ISH 2015 στη 

Φρανκφούρτη» αξίας 2.700,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου στην έκθεση Intersolar Munchen 2014» αξίας 

4.333,20€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου στην έκθεση ISH Frankfurt 2015» αξίας 

4.333,20€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση ISH 2015 στη Φρανκφούρτη» αξίας 

17.560,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Ηλιακών Προϊόντων Intersolar Europe 

2014 στo Μόναχο» αξίας 12.237,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «Κατασκευή περιπτέρου στην έκθεση Mostra Convegnio 2014 στο 

Μιλάνο» από 5.166,66€ σε 4.000,00€ και αλλαγή προμηθευτή από “EXPO DESIGN 

CONSULTING” σε “EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΠΕ” 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο υλικό» 440,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο υλικό» αξίας 1.180,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο υλικό» αξίας 415,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «Ξενόγλωσσο έντυπο υλικό» αξίας 1.490,00€ 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (Ηλιακός 

θερμοσίφωνας EUROSTAR ECO 80-100-125-150-200-300L -2013 και Ηλιακό Συλλέκτη ECO S150-

S200-S230-S260 -2013) τα οποία θα προωθηθούν στις αγορές της Χιλής, UAE, Iσπανίας και 

Πορτογαλίας. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα (EUROSTAR 120-150-200-300L) τα οποία θα 

προωθηθούν σε νέες αγορές (Ιρλανδία, Μαρόκο, Κύπρο). 

ΑΔΑ: 7Ψ8Α4653Ο7-ΝΟΓ



 57 

O συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 139.423,78€ σε 140.879,71€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει στα 139.423,78 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 62.740,70€. 

 

4.3 ΕΞ2 – 01272 PROTEM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών:    

Η κατηγορία δαπάνης 1 τροποποιείται από 60.742,00€ σε 12.258,60€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «3D PRINTER ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ» αξίας 

48.643,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» αξίας 4.000,00€ 

 Μείωση της δαπάνης «LED TV (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΒΑΣΗ» από 2.200,00€ σε 1.677,60€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «3d printer για κατασκευή πρωτότυπων» αξίας 4.682,00€ 

Η κατηγορία δαπάνης 1Α τροποποιείται από 6.578,00 € σε 16.671,55 €. Αναλυτικά:  

 Αύξηση της δαπάνης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE (SERVER)» από 6.578,00€ σε 7.020,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «10 H/Y + 2 Οθόνες» αξίας 9.651,55€ 

Η κατηγορία δαπάνης 2 τροποποιείται από 4.000,00 € σε 3.852,46€. Αναλυτικά:  

 Μείωση της δαπάνης «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» από 4.000,00€ σε 3.502,24€ και αλλαγή προμηθευτή από “ 

PRIORITY QUALITY CONSULTANTS A.E” σε “EPSILPON NET A.E” 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αξίας 2.700,00€. Περικοπή ποσού 2.349,78€ σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο 

οδηγός για τα κόστη που σχετίζονται με παραμετροποίηση, συντήρηση και εκπαίδευση τα οποία 

δεν δύνανται να ξεπεράσουν αθροιστικά το 10% του κόστους του λογισμικού 

Η κατηγορία δαπάνης 3 τροποποιείται από 29.860,00€ σε 43.110,00€. Αναλυτικά:  

 Αλλαγή προμηθευτή για τη δαπάνη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ CE 2 ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» από “PRIORITY QUALITY CONSULTANTS A.E” σε “SPINSYSTEMS-

X.ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑΣ” 

 Αύξηση της δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» από 

1.200,00€ σε 1.800,00€ και αλλαγή προμηθευτή από “ ΤΥV ΗΕLLAS (TYV NORD) A.E” σε “ 

NOVITACERT-ΔΟΣΤΟΥ ΣΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ” 

 Αύξηση της δαπάνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» από 6.000,00€ σε 7.500,00€ 

 Αύξηση της δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ» από 10.950,00€ σε 20.700,00€ 

 Αύξηση της δαπάνης «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» από 1.700,00€ σε 3.100,00€ και αλλαγή 

προμηθευτή από “ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ” σε “ SOFISTIK HELLAS S.A” 

Η κατηγορία δαπάνης 4 τροποποιείται από 63.070,0€ σε 30.500,00€. Αναλυτικά:  

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 8.350,00€ 
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 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 8.350,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αξίας 8.350,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» αξίας 6.548,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ» αξίας 6.888,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ENOIKIO ΕΚΘΕΣΗΣ» αξίας 8.740,00€ 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» αξίας 12.344,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» αξίας 4.000,00€ 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΡΩΣΣΙΑ & 

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ» αξίας 41,000,00€. Βάσει προσφοράς έγινε διάσπαση της δαπάνης ως εξής: 

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΡΩΣΣΙΑ & ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ» αξίας 

23000,00€ και δημιουργήθηκε νέα δαπάνη «IN STORE PROMOTION» αξίας 18.000€  

Η κατηγορία δαπάνης 5 τροποποιείται από 13.600,0€ σε 34.600,00€. Αναλυτικά:  

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ» αξίας 6.000,00€. 

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία 4 στην 5 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ» αξίας 8.000,00€. 

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία 4 στην 5 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ» αξίας 7.000,00€. 

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά της δαπάνης από την κατηγορία 4 στην 5 

 Αλλαγή προμηθευτή για τις δαπάνες «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001: 2008)» και «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001: 2005» από “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (B.C ALTIUS)” σε “SPINSYSTEMS-X.ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑΣ” 

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση το νέο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα προϊόντα (νέο 

παρασκευαστήριο σκυροδέματος τύπου containerized) τα οποία θα προωθηθούν στη Ρωσία, 

Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και χώρες της Αφρικής. Επίσης αφορά σε υφιστάμενα προϊόντα  

(αυτοματισμοί παρασκευαστηρίων σκυροδέματος AUTO LEADER 300P και AUTO LEADER NG, 

λογισμικά όλου του εύρους της ολοκληρωμένης πλατφόρμας της επιχείρησης BETOLINK ERP για τη 

βιομηχανία δομικών υλικών, μηχανήματα ανακύκλωσης νωπού σκυροδέματος, παρασκευαστήρια 

σκυροδέματος) τα οποία θα προωθηθούν στη Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και χώρες της Αφρικής. 

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα παραδοτέα που αφορούν τη 

δαπάνη «In store promotion σε Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν» και να ελεγχθεί εάν η συγκεκριμένη δαπάνη 

συνάδει με τους ΚΑΔ επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 177.850,00€ σε 158.992,61€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 177.850,00€ σε 158.134,51€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 80.032,50€ σε 71.160,53€. 

 

4.4 ΕΞ2 – 01406 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

4.5 ΕΞ2 – 01378 ΜΕΤΡΟΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 
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4.6 ΕΞ2 – 00776 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

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 στην βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές επί των παρακάτω δαπανών: 

Η κατηγορία δαπάνης 3 μειώνεται από 36.800€ σε 12.800€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για συσκευές τύπου iPad tablets» 

αξίας 24000€. 

Η κατηγορία δαπάνης 4 μειώνεται από 42931€ σε 28083,38€. Αναλυτικά: 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015» αξίας 16.000€. 

 Κατάργηση της δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΝ) 2014» αξίας 810€. 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «Συμμετοχή σε ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ» από 2.996€ σε 

4114,32€. 

 Αύξηση της αξίας της δαπάνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» από 765€ σε 

768,04€. 

 Προσθήκη νέας δαπάνης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ» αξίας 841,02€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 83.921,00€ σε 45.073,38€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 83.921,00€ σε 42.475,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 29.372,35€ σε 14.866,25€. 

 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 12/15-9-2015 και Νο 13/16-9-2015 της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 

ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

 

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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