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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3341

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση της με αριθ. 56610/ΥΠΕ/5/01556/Ε/Ν.3299/
2004/10−12−2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν.3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ−
ΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.

Τροποποίηση της με αριθ. 56610/ΥΠΕ/5/01556/
Ε/Ν.3299/ 2004/10−12−2010 απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης..........................
Τροποποίηση της με αριθ. 36866/ΥΠΕ/5/01567/
Ε/Ν.3299/ 2004/27−08−2010 απόφασης της Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης της εταιρεί−
ας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επι−
χειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτι−
κούς νόμο 3299/2004 και 3908/2011................................
Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΥ−
ΤΟΥΛΗΣ − ΒΛΗΤΑΣ − ΒΑΚΚΑ − ΒΑΚΑ Ο.Ε.» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004. ..................................................
Υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣ−
ΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑ−
ΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με
το αρ. 3 παρ. 1 iν του Ν.3299/2004 και το αρ. 16
παρ. 2δ του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011 και το
άρθρο 241 παρ. 4α και 4β του Ν.4072/2012. .............
Τροποποίηση της με αριθ. ΔΙΣΑ 4578/Π10/5/00517/Ε/
Ν.3299/04/18.10.2010 (ΦΕΚ Β΄/1768/11−11−2010) από−
φασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης
«ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με
το Ν.3299/2004, το Ν.4013/2011, το Ν.3908/2011 και
το π.δ. 33/2011. ..................................................................................
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Με τη με αριθμ. 53058/ΥΠΕ/5/01556/Ε/Ν.3299/2004/
7.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αριθ. 56610/
ΥΠΕ/5/01556/Ε/Ν.3299/2004/10−12−2010 απόφασης υπα−
γωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας ισχύος 24 MW, στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή» της
Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης
του Νομού Κοζάνης, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
τριάντα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών
(30.155.937,23 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή η
επιχορήγηση ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια σαράντα
έξη χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δεκαεπτά
λεπτά (9.046.781,17 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,50 Ε.Μ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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(2)
Τροποποίηση της με αριθ. 36866/ΥΠΕ/5/01567/Ε/Ν.3299/
2004/27−08−2010 απόφασης της Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004
επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με τη με αριθμ. 53059/ΥΠΕ/5/01567/Ε/Ν.3299/2004/
7.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρί−
θηκε η τροποποίηση της με αριθ. 36866/ΥΠΕ/5/01567/
Ε/Ν.3299/2004/27−08−2010 απόφασης υπαγωγής στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολι−
κού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
14 MW, στη θέση «Παναγία Σουμελά» του Δήμου Βέροιας
του Νομού Ημαθίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιά−
δων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα
λεπτών (17.213.663,89 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
η επιχορήγηση ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκα−
τόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα εννέα ευρώ και
δεκαέξι λεπτά (5.164.099,16 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,50 Ε.Μ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 53517
(3)
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επιχει−
ρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμο
3299/2004 και 3908/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 3 του
ν.3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει και 14 παρ. 4, 5, 6, 7 και
8 του ν. 3908/2011 (Α΄9).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),
όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143).
6. Την αριθ. 30377/Δ10672/05−07−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Παναγιώτη Μηταράκη» (Β΄ 2094 ).
7. Το άρθρο 2 του π.δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων.» (Α΄ 202) Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α΄202).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Επί πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν υπα−
χθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/201
και προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των μακροχρο−
νίων υποχρεώσεών τους, οι επιχειρήσεις αυτές οφεί−
λουν να αποστέλλουν, το Σεπτέμβριο κάθε έτους, στη
Διεύθυνση Ελέγχων και Εκταμίευσης, της Γεν. Διεύθυν−
σης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επενδύσεων
του υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης ή στις αρμόδι−
ες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των
Περιφερειών της Χώρας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία
του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
i. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του
(τελευταίο καταστατικό κλπ).
ii. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής
σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/
και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο
Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τρο−
ποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).
iii. Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευ−
ταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού
έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο κλπ).
iν. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
Β. Στοιχεία πιστοποίησης της φερεγγυότητας του Φο−
ρέα του επενδυτικού σχεδίου:
i. Φορολογική ενημερότητα
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα
iii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί−
τησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
iν. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι−
ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
Γ. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων
απασχόλησης:
i. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσ−
σερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ).
Δ. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για τον
έλεγχο διατήρησης των ειδικών όρων υπαγωγής.
2. Η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνε−
ται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα−
τος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όταν λειτουργήσει η
σχετική εφαρμογή.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ως
άνω υποχρεώσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία επιβάλ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, κατά τις διατάξεις
των άρθρων 10 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει και 14 του
ν. 3908/2011 όπως ισχύει.
4. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι
υπόχρεες επιχειρήσεις αποστέλλουν, κατά τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 τα απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά, για τα έτη από την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης έως και το έτος πρώτης υποβολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
(4)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΥΤΟΥ−
ΛΗΣ − ΒΛΗΤΑΣ − ΒΑΚΚΑ − ΒΑΚΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 75602/28092/Π08/5/290/Ε/Ν.3299/2004/
12.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΤΟΥΤΟΥ−
ΛΗΣ − ΒΛΗΤΑΣ − ΒΑΚΚΑ − ΒΑΚΑ Ο.Ε.» με τον δ.τ. «ΕΛΑΙΑ
ΓΗ» που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας ελαιοτριβείου
και τυποποίησης ελαιολάδου που θα προέλθει από τη
συγχώνευση δύο ελαιοτριβείων, στο Τ.Δ. Σκούρας, Δ.Ε.
Θεραπνών, Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας.
Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιεί−
ται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενε−
νήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (1.899.900,00 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τε−
τρακοσίων σαράντα ευρώ (1.139.440,00 €), που αναλύεται
ως εξής: α) ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα
έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (1.136.990,00€)
που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της
αρχικής ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομ−
μυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (1.894.900,00€) και β) ποσό δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) που αποτελεί ποσοστό
50% επί του συνολικού κόστους για αμοιβές μελετών
και συμβούλων ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων
εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (760.460,00 €),
το οποίο καλύφθηκε από μετρητά που προήλθαν από
εισφορές των μετόχων και αποτελούν μετοχικό κεφά−
λαιο και αναλύεται ως εξής: ποσό επτακοσίων πενήντα
επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (757.960,00€)
που αποτελεί ποσοστό 40% επί του συνολικού κόστους
της αρχικής ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εν−
νιακοσίων ευρώ (1.894.900,00€) και β) ποσό δύο χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (2.500,00€) που αποτελεί ποσοστό
50% επί του συνολικού κόστους για αμοιβές μελετών
και συμβούλων ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).
Δεν έγινε χρήση μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου
για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 07−12−2012.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν−
δυσης λειτουργεί παραγωγικά.
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Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν
νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυ−
ρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων και τετρακοσίων
σαράντα ευρώ (1.139.440,00 €), ήτοι ποσού πεντακοσίων
εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ
(569.745,00 €), στην επιχείρηση «ΤΟΥΤΟΥΛΗΣ ΒΛΗΤΑΣ
ΒΑΚΚΑ ΒΑΚΑ Ο.Ε.» με τον δ.τ. «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΕΛΑΙΑ ΓΗ».
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του όρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04, σύμφωνα με
το όρθρο 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και του Π.Δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(5)
Υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙ−
ΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το αρ. 3
παρ. 1 iν του Ν.3299/2004 και το αρ. 16 παρ. 2δ του
Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011 και το άρθρο 241 παρ.
4α και 4β του Ν.4072/2012.
Με την ΔΙΑΠ/99569/41149/Π10/5/660/Ν.3299/2004/
3.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε
η υπαγωγή της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Είδος Επένδυσης: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ−
ΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ELENA BEACH» 3***
75 ΚΛΙΝΩΝ.
Τόπος Εγκατάστασης: ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ,
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.
Συνολικό Κόστος Επένδυσης: 889.880,68 €.
Επιχορήγηση 347.053,47 € (39%).
Υφιστάμενες θέσεις ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην
εγκριτική 4,51 ΕΜΕ απόφαση ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορί−
στηκαν στην εγκριτική 0,5 ΕΜΕ απόφαση.
Η εξέταση του θέματος έγινε στις 30.11.2012 κατά την
78η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
F
(6)
Τροποποίηση της με αριθ. ΔΙΣΑ 4578/Π10/5/00517/Ε/
Ν.3299/04/18.10.2010 (ΦΕΚ Β΄/1768/11−11−2010) απόφα−
σης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑ−
ΚΩΒΟΣ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με το
Ν.3299/2004, το Ν.4013/2011, το Ν.3908/2011 και το
π.δ. 33/2011.
Με την ΑΙΑΠ/110824/45400/ΠΙΟ/5/00517/Ε/Ν.3299−04/
3.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η τροποποίηση της επένδυσης με τα παρακάτω
στοιχεία:
Επωνυμία: ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Είδος Επένδυσης: Ίδρυση γεωργικής επιχείρησης θερ−
μοκηπιακού τύπου.
Τόπος Εγκατάστασης: Βάθη − «Χαρακάλι», Δ. Κισσάμου
(πρώην Δ. Ινναχωρίου), Νομού Χανίων.
Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης:
888.000,00 € (αντί για 908.000,00 € προηγουμένως).
Επιχορήγηση: 399.600,00 € (45%) (αντί για 408.600,00 €
προηγουμένως).

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 30.11.2012 κατά την
78η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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