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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 248.9.2/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
7358/17-10-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 

«Εντάξεις δικαιούχων της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας IV του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού 

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

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

Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”» 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 
6. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Ζαβού Αλεξάνδρα, Λεωνίδου Νεφέλη και Μαγκλάρα Αρετή  
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 7356/17-10-2022 εισήγηση του έθεσε υπόψη των 
μελών τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και 
ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του 
Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για την 
χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και της παρ. 3 του άρθρου 6 που προβλέπει: «… Ειδικά για τη 
χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές 
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αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα 
θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία 
διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» /άρθρο 25 του ν. 4872/21 (Α΄247), 

2. Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α 42). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
μελών του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 662)  

4. Την υπ’ αριθ. απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 
6ΧΟΔ46Ψ844-842), «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.» (Β’ 3906). 

5. Την υπ’ αριθμ.2138/11-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-ΓΛΡ) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε 
Αρκαδίας” συνολικού π/υ 41.384.181,00 € για το έτος 2022» (ΦΕΚ Β’ 1840/14-04-
2022). 

6. Την με αρ. πρωτ. 2311/15-04-2022 (ΑΔΑ: ΡΤΥ446Ψ844-5ΗΩ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις 
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας, για το έτος 
2022. 

13. Το πρακτικό Νο 6/14.10.2022 της επιτροπής αξιολόγησης υπ.αριθμ πρωτ. εισερχ. ΠΤ 
7356/17.10.2022. 

 
κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Την ένταξη 9 επιχειρηματικών σχεδίων και την απόρριψη 7 εξ αυτών σύμφωνα με την 
εισήγηση της Επιτροπής και την αιτιολογία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 
του Πρακτικού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Πίνακας επιχειρηματικών σχεδίων από πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης  
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A/A ΚωδικόςΠρότασης 
Ιδιότητα 

(Εργολάβος/Υπεργολάβος του 
Ομίλου ΔΕΗ) 

Περιφέρεια 
Υλοποίησης 

Προτεινόμενος 
Συνολικός Π/Υ 

Προτεινόμενος 
επιλέξιμος 

(επιχορηγούμενος) Π/Υ 

Προτεινόμενη 
Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

Επιλέξιμη 
αίτηση 

χρηματοδότησης 

Τελική κρίση 
 

128 ΠΤ21-0526045                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
77000 77000 61600 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν υποβλήθηκε το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε για την 
τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα κριτήρια).  
 

129 ΠΤ21-0526063                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
77000 77000 61600 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν υποβλήθηκε το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε για την 
τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής και δεν 
ελέγχθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα κριτήρια).  
 

130 ΠΤ21-0528151                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). Επισημαίνεται 
ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 
έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
- 31.01.11 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, 
περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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131 ΠΤ21-0529627                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 35.11.10.09  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά συστήματα 
- 81.29.19 - Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α. 
- 81.22.1 - Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού 
- 47.54.54.09 - Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής 
ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων 
κλπ) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

132 ΠΤ21-0528242                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 53.20.12  Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης 
τροφίμων (delivery) 
- 56.10.11.09 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή 
σερβιρίσματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

133 ΠΤ21-0529974                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

134 ΠΤ21-0529653                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
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Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 77.11.10 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
- 77.12.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 
- 77.32.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού 
- 77.31.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

135 ΠΤ21-0530390                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 77.11.10 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
- 77.11.10.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών 
αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 
- 77.12.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 
- 77.21.10.07 - Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων 
ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 
βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα 
- 77.21.10.08 - Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 
- 77.31.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
- 77.34.10.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, 
χωρίς πλήρωμα 
- 77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού 
σκάφους, χωρίς πλήρωμα  
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- 77.39.13.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης 
μοτοποδήλατων 
- 77.39.13.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης 
μοτοσικλετών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

136 ΠΤ21-0530815                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 77.11.10 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
- 77.12.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 
- 77.32.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού 
- 77.31.1 - Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
- 77.32 - Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 
- 77.29.16.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης 
μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

137 ΠΤ21-0530997                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
51000 51000 40800 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 56.10.11 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με 
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πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

138 ΠΤ21-0530104                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
70000 70000 56000 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της 
Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 47,57 μονάδες) 
 
 

139 ΠΤ21-0531464                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ειδικότερα, η επιχείρηση δεν 
δραστηριοποιούνταν εντός μίας εκ των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή 
εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 
01/01/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα 
στις παραπάνω περιοχές.  

140 ΠΤ21-0531771                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
134000 134000 107200 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της 
Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 49,57μονάδες) 
 

141 ΠΤ21-0531800                   Εργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της 
Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 48,27 μονάδες) 
 

142 ΠΤ21-0531574                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
200000 200000 160000 ΟΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, 
καθώς δεν ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 5. Δικαιούχοι – Όροι &Προϋποθέσεις 
της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει. Ως εκ 
τούτου δεν ελέγχθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα κριτήρια). Επιπλέον, η αίτηση 
χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς 
δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 
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της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως ισχύει.. 
 

143 ΠΤ21-0531612                   Υπεργολάβος 
Δυτικής 

Μακεδονίας 
130000 130000 104000 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιεί την 
ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 42.22.23 - Κατασκευαστικές εργασίες για 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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