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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:  
1.    Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 
στοιχ. α, αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ).
2.    Ο Κανονισμός (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
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.
3.    Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρ
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
4.    Ο Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές κατασ
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλί
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομ
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα». 
5.    Τη με αρ. πρωτ. 137675//ΕΥΘΥ 1016/19
υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014
Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
6.      Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

 

 

 
 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  

  
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
Α.Π.: 

      
Προς: 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 
στοιχ. α, αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 

Ο Κανονισμός (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
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρ
2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

Ο Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές κατασ
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για την 

Τη με αρ. πρωτ. 137675//ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση της 
10-16(ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-15(ΦΕΚ Β1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014

ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

 

Σελίδα 1 
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 06/05/2020 
Α.Π.: 51362/1697   

Προς: ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ  ΑΕ  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 

Ο Κανονισμός (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 

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

Ο Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 

ου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 

ικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για την 

2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση της 
16(ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

ργικής απόφασης «Εθνικοί 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
αξιολόγησης πράξεων». 

Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και 
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

ΑΔΑ: ΨΔ9Π7Λ9-ΧΛΒ
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7.      Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρν
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22
8.      Η με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784/Β’/21
Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρ
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014
9.    Την υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ 
1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10.Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7
11. Το Π.Δ. 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ. 202855/30
12. Την υπ. αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 
ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλ
Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
13.Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014,όπως τροποποιή
ισχύει. 
14.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018)8765 final/11.12.2018 που αφορά την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ “Ήπειρος” 
2014-2020». 
15.Την με αρ. πρωτ. 2982/06-11-2018 απόφαση έγκ
Παρακολούθησης του  Ε.Π. Ήπειρος 2014
αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης.
16.  Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17.  Την αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο 
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014
18.  Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)
19.  Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-
20.  Το με αριθ. 110221/ΕΥΚΕ169718.10.2018 έγγραφο, με τ
προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ.
21.  Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύει. 
22.  Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 
της 24.12.2013). 
23.  Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 746/23-03-2017(ΦΕΚ Β’1107/30/3/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
με την οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως 
Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. Ήπειρος 20
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
24.  Η υπ. Αριθ. Πρωτ.124204/ΕΥΚΕ1968/20

 

 

 
 

 

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/22-4-2005). 

Η με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784/Β’/21
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.

Την υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την 
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ 

φαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
10.Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 
11. Το Π.Δ. 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ. 202855/30-12-2016 (ΦΕΚ4400/Β/30-12
12. Την υπ. αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 
ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών 
Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου.   
13.Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 

2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014,όπως τροποποιή

14.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018)8765 final/11.12.2018 που αφορά την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ “Ήπειρος” 

2018 απόφαση έγκρισης 12ης  γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία 

αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 
Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που 
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014

Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
ραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
-2020. 

Το με αριθ. 110221/ΕΥΚΕ169718.10.2018 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την 
προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ. 

Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 

2017(ΦΕΚ Β’1107/30/3/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
την οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως 

Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. Ήπειρος 20

Η υπ. Αριθ. Πρωτ.124204/ΕΥΚΕ1968/20-11-2018 ΥΑ(ΑΔΑ:Ω4Τ8465ΧΙ8

 

Σελίδα 2 
 
 

ηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

Η με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784/Β’/21-12-2015) 
εωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την 
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ 

10.Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

233/Α/27.12.2010) όπως 
12-2016) 

12. Την υπ. αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 
εγμένων τακτικών και αναπληρωματικών 

13.Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014,όπως τροποποιήθηκε και 

14.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018)8765 final/11.12.2018 που αφορά την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ “Ήπειρος” 

γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία 

ΦΕΚ 449) και θέμα: «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που 
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

ο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την 

Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 

με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 

2017(ΦΕΚ Β’1107/30/3/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
την οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως 

Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, όπως 

2018 ΥΑ(ΑΔΑ:Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α)  Προκήρυξης της 

ΑΔΑ: ΨΔ9Π7Λ9-ΧΛΒ



 

 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  
    

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Κωδικός ΟΠΣ: 5060773 (Κωδ. Απόφασης:9498) 

 

δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.
25.  Την με αριθ. Πρωτ. 512/12-02
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση 1ης τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων, με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 
εξοικονόμησης ενέργειας». 
26.  Η υπ αρ. πρωτ. 21650/ΕΥΚΕ329/19.02.2019 Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 
υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής «Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ
2014-2020. 
7. Την με ημερομηνία 5-5-2020 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου 
από την συγκεκριμένη πρόσκληση.  
 

Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 39171/1207/12
ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΗΠΕ5
δήλωση με ημερομηνία 5-5-2020 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου από την συγκεκριμένη 
πρόσκληση. 
 
 
 
 

  

  

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση:  

ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Εσωτερική διανομή:  

ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  
     

 

 

 

 
 

 

δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.
02-2019 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση 1ης τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων, με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

Η υπ αρ. πρωτ. 21650/ΕΥΚΕ329/19.02.2019 Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 
υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής «Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ

2020 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
39171/1207/12-3-2020  Απόφασης Ένταξης της πράξης « 

ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΗΠΕ5-0035314] » με κωδικό ΟΠΣ « 5060773 

του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου από την συγκεκριμένη 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

 

 

Σελίδα 3 
 
 

δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. 
019 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση 1ης τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων, με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

Η υπ αρ. πρωτ. 21650/ΕΥΚΕ329/19.02.2019 Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 
υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής «Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 

2020 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου 

Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

5060773 » διότι,  με υπεύθυνη 
του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
δηλώνει ότι επιθυμεί την απένταξη του έργου από την συγκεκριμένη 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

ΑΔΑ: ΨΔ9Π7Λ9-ΧΛΒ
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