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Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Athens 

Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους 
πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» και κωδικό ΕΑΤΑ28 

 

 

 Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
 
 

Έχοντας υπόψη  το βασικό νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: 
 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), 

2. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως ισχύει, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

5. Την με Αρ. Πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει, 
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6. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και 

ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, 

7. Τη με Αρ. Πρωτ.. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 
του Ν.4314/2014», 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση 
των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ EL L 
352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis) και την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, 

11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚH" 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Την με αριθ. πρωτ. 55/10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: 
Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε." με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον 
πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ., 

13. Την με αριθ. πρωτ. 56/10.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β/19-1-2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για 
τον ορισμό του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

14. Τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 186/Β/2019) στην απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον 
ορισμό του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

15. Την υπ. Αριθμ. 4019/20-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚΖ7Λ7-7ΜΙ) 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55/10-01-2018 
ορθή επανάλ. (ΑΔΑ:ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.” με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη 
Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ., 

16. Την με αριθ. πρωτ. 4025/30.12.2020 (ΦΕΚ 6085/Β/31.12.2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής, για τον ορισμό του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» και του «ΕΦΕΠΑΕ» ως 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την 
καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

17. Την με αριθ. Πρωτ. 1413/ΕΦΔ 243/05.05.2021 Αναλυτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των 
επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της 
εικόνας τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», κωδ. ΕΑΤΑ28 και ΑΔΑ 
6ΕΗΙΟΡΙΝ-2Ο9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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18. Το με Αρ. Πρωτ. Εισερχ. 4033/ΕΦΔ 725/15-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦ με 

το οποίο ορίζει τα στελέχη του που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 9.1 
της πρόσκλησης, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με τίτλο «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό 
Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –2020» και κωδικό ΕΑΤΑ28 που εκδόθηκε με την 
1413/ΕΦΔ 243/05.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΗΙΟΡΙΝ-2Ο9) Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου, με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των 
οποίων : 

• Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους από τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ (μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής του). 

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του από τον ΕΦ. 

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος του ΕΦ με τον αναπληρωτή του. 

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει και αποφασίζει μόνο σε απαρτία, ήτοι όταν παρευρίσκονται 
και τα τρία (3) μέλη της. 

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπ όψη την εισήγηση του ΕΦ, εξετάζει και αξιολογεί το 
σύνολο των αιτημάτων για τα οποία επαρκεί η διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση, όπως αυτά 
προσδιορίστηκαν από τον υπολογισμό των δηλωθέντων από επιχειρήσεις στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της βαθμολογίας, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 9.2. της πρόσκλησης.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει τους κάτωθι πίνακες: 

• κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση 
επιχειρήσεων. 

• κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των επιχειρήσεων που δεν 
ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης. 

• πίνακες απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με 
σχετική τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την 
εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων και 
τις αιτήσεις που είναι πλήρεις από δικαιολογητικά και επιλέξιμες από τυπικές 
προϋποθέσεις αλλά κατά τον έλεγχο υπολογισμού των βαθμολογούμενων κριτηρίων 
συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία κάτω από τη βάση ένταξης). 

6. Το πρακτικό διαβιβάζεται στον ΕΦΔ ΕΑΤΑ, ώστε να εκδοθούν οι Αποφάσεις ‘Ένταξης και Απόρριψης. 

7. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση των αποφάσεων 
ένταξης και απόρριψης.  

8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα εντός ωραρίου εργασίας αλλά οι εργασίες 
δύναται να παρατείνονται και πλέον του ωραρίου εργασίας, εφόσον απαιτείται προκειμένου να 
ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο της. 

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα εξετάσει πιθανές ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης των αιτήσεων. 

10. Στο έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθείται από τον ΕΦ ο οποίος με απόφαση του ορίζει 
στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή κατά την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων 
δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται 
στον συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών 
δικαιούχων. 
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11. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την 

παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων (Όργανο Ελέγχου, Επιτροπή Παραλαβής κλπ). 

12. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται ως εξής: 

- Ευρυδίκη Νικολαϊδου, Στέλεχος Μονάδας Α’ του ΕΦΔ ΕΑΤΑ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής με 
αναπληρώτρια την Μαρία Βογιατζάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Α’ του ΕΦΔ ΕΑΤΑ. 

- Δέσποινα-Μαριάννα Ασλάν, Στέλεχος Μονάδας Α’ του ΕΦΔ ΕΑΤΑ ως τακτικό μέλος με 
αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπασουλιώτη, Προϊστάμενο Μονάδας Γ’ του ΕΦΔ ΕΑΤΑ. 

- Κοσμάς Αρίσταρχος, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σκουλάτο 
Νικόλαο, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. 
 
Χρέη γραμματείας αναλαμβάνει η Στεφανίδου Αναστασία, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, με 
αναπληρώτρια την Αναγνώστου Πολυτίμη, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. 

 

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 

 
 
 
 

 
 

Κοινοποιήσεις:  
• Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ). 

• Στελέχη ΕΦΔ που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
 
Εσωτερική διανομή:  
• Γραφείο Δημάρχου Αθηναίων  
• Γραφείο Προϊσταμένου ΕΦΔ ΕΑΤΑ  
• Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Α ΕΦΔ ΕΑΤΑ 
• Στελέχη που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
 

ΑΔΑ: ΨΦ26ΟΡΙΝ-Χ11


		2022-01-12T10:27:15+0200
	Athens




