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Θέμα: Αποτελέσματα εξέτασης 22 ενστάσεων που αφορούν προτάσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν 
ως μη παραδεκτές, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3583/ΕΦΔ578/12-10-2021 Απόφαση  Απόρριψης Πράξεων 
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου 
Αθηναίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –2020» με κωδικό Πρόσκλησης 
ΕΑΤΑ25 
 

 Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
 
Έχοντας υπόψη  το βασικό νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: 

1. Το έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68), 

2. 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, 

3. 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 , 

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

6. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και 
ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως ισχύει, 

7. Τη με Αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το 
Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. 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», 

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

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

11. 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, 

12. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης (SA.58616 
(2020/N) 28/9/2020 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. 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, 

14. 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., 

15. 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, 

16. 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, 
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17. Τη 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., 

18. 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, 

19. Την με αριθ. Πρωτ. 253/ΕΦΔ 48/28.01.2021 Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής 
παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων», κωδ. ΕΑΤΑ25 και ΑΔΑ ΩΑ02ΟΡΙΝ-0Θ9 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

20. Το με Αρ. Πρωτ. Εισερχ. 2100/ΕΦΔ 414/7.7.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦ με το 
οποίο ορίζει τα στελέχη του που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 10.1 της 
πρόσκλησης. 

21. Την με αρ. πρωτ.: 2383/ΕΦΔ440/15.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΡΙΝ-ΗΔΒ) Απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων για την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της δράσης του θέματος 

22. Το υπ αριθμ. 1/13.09.2021 πρακτικό (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 2886/ΕΦΔ523/14.9.2021) της Επιτροπής 
Αξιολόγησης της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

23. Την με αρ. πρωτ. : 3157/ΕΦΔ526/14.9.2021 Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, με θέμα Έγκριση 
του υπ αριθμ. 1/13.09.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Δράση «Υποστήριξη των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής 
παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική 2014 –2020» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΑΤΑ25 

24. Την με αρ. πρωτ. 3529/ΕΦΔ569/08-10-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 
4797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» - ΑΔΑ : ΩΗΑ7ΟΡΙΝ-ΙΥΕ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

25. Το με Αρ. Πρωτ. Εισερχ.3225/ΕΦΔ568/8.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦ με το 
οποίο ορίζει τα στελέχη του που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή ενστάσεων της δράσης σύμφωνα 
με την πρόσκληση. 

26. Την με αρ. πρωτ. 3584/ΕΦΔ579/12.10.2021 (ΑΔΑ: Ψ38ΦΟΡΙΝ-ΗΚ6) Απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο 
«Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων 
περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και κωδικό ΕΑΤΑ25», στην οποία περιγράφεται το έργο της 
επιτροπής. 

27. Την με αρ. πρωτ. 3583/ΕΦΔ578/12-10-2021 Απόφαση  Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 
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 4797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  

28. Την από 13.10.2021 ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της ΕΦΔ ΕΑΤΑ της ανωτέρω με αρ. πρωτ. 
3583/ΕΦΔ578/12-10-2021 Απόφασης  Απόρριψης. 

29. Τα έγγραφα του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: (α) με αρ. πρωτ. ΕΥΚΕ 773 / 
43718 / 13-04-2021 “Δράσεις Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε κεφάλαιο 
κίνησης που επλήγησαν από τον Covid-19 από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-
2020” και (β) με αρ. πρωτ. ΕΥΚΕ 1403 / 77076 / 09-07-2021 “Αξιολόγηση Ενστάσεων Covid-19”, 
καθώς και τις από 06-05-2021 και 13-05-2021 απαντήσεις της ΕΑΣ στα ερωτήματα των ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα, για την εξέταση ενστάσεων σχετικών δράσεων. 

30. Το με αρ. πρωτ. 2093/ΕΦΔ381/23.06.2021 έγγραφο αίτημα του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς την Προϊσταμένη 
Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την παροχή στοιχείων για τις επιχειρήσεις 
που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης και σύμφωνα με την αρχική τους κατάταξη στο ΠΣΚΕ 
τίθενται υπό αξιολόγηση και το με αρ. πρωτ. 5124/14.07.2021, απαντητικό έγγραφο καθώς και το 
από 14/07/2021 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου σχετικά με τα 
ευρήματα του ελέγχου των επιχειρήσεων αυτών. 

31. Το γεγονός ότι στην με αριθ. Πρωτ. 253/ΕΦΔ 48/28.01.2021 Αναλυτική Πρόσκληση για υποβολή  
προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων», κωδ. ΕΑΤΑ25 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10.5 αυτής προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής 
ενστάσεων και ορίζεται ότι η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης για τους 
Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 
3521/Β/01.11.2016), όπως ισχύει.  

32. Το υπ αριθμ. 1/05.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

33. Την με αρ. πρωτ. 788/ΕΦΔ70/15.2.2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΦΔ ΕΑΤΑ, για την έγκριση 
του υπ αριθμ. 1/05.11.2021 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

34. Την με αρ. πρωτ. : 855/ΕΦΔ77/18.2.2022 έγκριση του υπ αριθμ. 1/05.11.2021 Πρακτικού της 
Επιτροπής Ενστάσεων για την Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –2020» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΑΤΑ25 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 / 05.11.2021  Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της Δράσης 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με το οποίο έγινε η εξέταση 

22 ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

 

 



 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Την απόρριψη των 22 αιτήσεων ένστασης των προτάσεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται 

στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης. Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται και οι 

προτάσεις αξιολογούνται αρνητικά. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10.5 «Διαδικασία 

Ενστάσεων» της Πρόσκλησης: «Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την 

κατάταξη της πράξης στους πίνακες αποτελεσμάτων χωρίς την δυνατότητα ετέρου σταδίου 

διοικητικής προσφυγής». 

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες συνολικά 22 Ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά 

Αιτήσεις Επιχειρήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές με τη με αρ. πρωτ. 

3583/ΕΦΔ578/12-10-2021 Απόφαση  Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού 

εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –2020» με κωδικό Πρόσκλησης ΕΑΤΑ25 

3. Την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσης στο Π.Σ.Κ.Ε. από την Επιτροπή Ενστάσεων. 

4. Την δημοσίευση της παρούσης στο www.athensib.gr , στο www.efepae.gr και στο www.espa.gr . 

Επίσης την κοινοποίηση της παρούσας στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά 

και μέσω του ΠΣΚΕ, όπως προβλέπεται από την Πρόσκληση. 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 
Συνημμένα: 

- ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

 
Κοινοποιήσεις:  
• Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 
               Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ). 
• Στελέχη ΕΦΕΠΑΕ που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
 
Εσωτερική διανομή:  
• Γραφείο Δημάρχου Αθηναίων  
• Γραφείο Προϊσταμένου ΕΦΔ ΕΑΤΑ  
• Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Α ΕΦΔ ΕΑΤΑ 
• Στελέχη ΕΦΔ ΕΑΤΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
 
 

http://www.athensib.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/

