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Αθήνα, 29/09/2021 
Αρ. Πρωτ.: Ν16ΛΕ- 62 
 
Πληροφ.: κος Κοτταρίδης Ιωάννης 
τηλ.: 2130166186 
e-mail: kottaridis.i@elanet.gr 
 
 

 

 
Θέμα: Ελλείψεις Αιτήματος Τελικού ελέγχου για το έργο με κωδικό Ν16ΛΕ-0358152 

στη Δράση «e-λιανικό  –  Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του 
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος» 

 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Ν16ΛΕ/Λ-5438614/14-09-2021 αίτημά σας 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον έλεγχο του αιτήματος Τελικού ελέγχου που υποβάλατε και 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ένταξης & χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και την 
Πρόσκληση της Δράσης, διαπιστώθηκαν ελλείψεις / εκκρεμότητες για την διευθέτηση των 
οποίων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 (ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ CoordT) 

2 Βεβαίωση του φορέα της επένδυσης περί μη ύπαρξης e-Shop της επιχείρησης πριν 
τις 18/03/2020. 

3 Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική διεύθυνση φιλοξενίας του e-shop.  

4 Διευκρινίσεις για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζεται στο e-Shop και την 
ενημέρωση των επισκεπτών / πελατών.  

5 Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του e-Shop σε δύο γλώσσες. 

6 Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα λειτουργίας του e-Shop σε περιβάλλον 
κινητών συσκευών. 

7 Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία της «αποθήκης» του e-Shop. 

8 Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία της παραγγελειοληψίας του e-Shop. 

9 Διευκρινίσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Cookies) 
βάσει του προτύπου GDPR και την ενημέρωση των επισκεπτών / πελατών. 

10 Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλείας του e-shop (SSL). 

11 Εκτύπωση (Print-Screen) της πρώτης σελίδας του e-Shop, με εμφανή την 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση που το φιλοξενεί. 

12 Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης, η οποία θα είναι πρόσφατη) για το υποκατάστημα που δηλώνεται ως 
τόπος υλοποίησης της επένδυσης και πληρείται η τυπική προϋπόθεση της 
επιλέξιμης δραστηριότητας. 

13 Επισήμανση στην εταιρική ιστοσελίδα της χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σύντομη περιγραφή της πράξης (το έμβλημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό 
Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης 
να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω) 

14 Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet 
(www.gsis.gr) με τα στοιχεία, τους ΚΑΔ δραστηριότητας και τις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (Αναλυτικά Στοιχεία για όλους τους τόπους υλοποίησης). 

15 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής Τεχνικού παραρτήματος 

16 Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος όπου ασκούνται οι επιλέξιμες 
δραστηριότητες και στις οποίες αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστο: 
H προθήκη (βιτρίνα) του φυσικού καταστήματος (φωτογραφία από τον εξωτερικό 
χώρο του καταστήματος), ενδεικτικά τα είδη προς πώληση και οι  εσωτερικοί  χώροι  
του  καταστήματος  (προθήκες  προϊόντων,   χώρος εξυπηρέτησης πελατών, χώρος 
ταμειακών συναλλαγών). 
 

17 Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με αριθμό 606, του εκδότη 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ EMPNEUSIS, καθαρής αξίας 3.500,00 €, 
Αποδεικτικά στοιχεία ότι η ιστοσελίδα εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ 
 

18 Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αριθμό 53539, του εκδότη 
MGMMANAGER COMPUTERS IKE, καθαρής αξίας 1.616,26 €, Φωτογραφίες όπου 
απεικονίζεται ο αιτούμενος εξοπλισμός και το Serial Number αυτού 
 

19 Αντίγραφο Μητρώου Παγίων με την καταχώρηση του παραστατικού στα πάγια της 
επιχείρησης για τα κάτωθι: 
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αριθμό 606, του εκδότη ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ EMPNEUSIS, ημερομηνίας έκδοσης 27/8/2021, καθαρής αξίας 
3.500,00 € 
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με αριθμό 53539, του εκδότη MGMMANAGER 
COMPUTERS IKE, ημερομηνίας έκδοσης 18/8/2021, καθαρής αξίας 1.616,26 € 

20 Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με αριθμό 606, του εκδότη 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ EMPNEUSIS, καθαρής αξίας 3.500,00 €, Αντίγραφο 
του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων του αντίστοιχου μήνα με την λογιστική καταχώρηση 
του παραστατικού 
 

 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα παραδοτέα δικαιολογητικά αναφέρονται στην 
Πρόσκληση της Δράσης καθώς επίσης ότι στην επίσημη εταιρική μας ιστοσελίδα 
www.elanet.gr έχει αναρτηθεί άρθρο με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» το οποίο εφόσον το συμβουλευτείτε οδηγεί σε επιτάχυνση της 
πληρωμής σας. 
 
Παρακαλούμε για τη διευθέτηση των παραπάνω ελλείψεων / εκκρεμοτήτων με την 
αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας, 
προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο έλεγχος του αιτήματός σας και εν συνεχεία η 
εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης- 
αποδοχής, του αιτήματός σας. 
 
Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή/ προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων ενδέχεται να 

δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή παρακολούθηση και πιστοποίηση των δαπανών της 

πράξης σας.  

http://www.elanet.gr/odhgies/
http://www.elanet.gr/odhgies/
http://www.elanet.gr/odhgies/
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Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας, η έκθεση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ήδη 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

Οι παραπάνω ελλείψεις/εκκρεμότητες απαιτείται να αποσταλούν ηλεκτρονικά 

απαντώντας στο παρόν e-mail. 

Κρίνεται απαραίτητη η αποστολή τους μέσω εναλλακτικών μεθόδων, όπως για 

παράδειγμα we transfer, drop box, google drive κλπ, καθώς η λήψη ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων με αρχεία μεγέθους άνω των 7ΜΒ δεν είναι δυνατή. 

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κοτταρίδης Ιωάννης 
Ελεγκτής έργου 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


