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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανακατανομή μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

2

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση
του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ.
«ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3908/2011, στην κατηγορία της
Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (2η Περίοδος 2012).

3

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/
12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης
των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (1409 Β’), όπως ισχύει.

4

Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης: «ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MON.
ΕΠΕ» με δ.τ. «GOLDEN FIRE WOOD PELLETS»,
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των
Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του
ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2013), όπως ισχύει, για
την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

5

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
Πιστοποίηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Επένδυσης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον Ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό
και δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΕΙΡΗΝΗ,
στην περιοχή Τούρλος της νήσου Μυκόνου.

Αρ. Φύλλου 2193

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 3493
(1)
Ανακατανομή μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 57 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α’).
γ) Της 2379/12-6-2018 απόφασης της Υφυπουργού
Εσωτερικών αναφορικά με τη μετάταξη υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε ανώτερη κατηγορία
κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει (ΦΕΚ 460 Γ’).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α’).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α’).
4. Το π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ 160 Α’).
5. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28 Α’).
6. Την 13901/27-2-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εσωτερικών Ελευθερία Χατζηγεωργίου» (ΦΕΚ 717 Β’).
7. Τις ανάγκες που προκύπτουν για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.
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8. Την αριθμ. 1336/7-3-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η παρακάτω κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, όπως αυτή περιγράφεται, κατά κατηγορία και κλάδο, στο άρθρο 57 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών», ανακατανέμεται (μέσω της
σύστασης - κατάργησης θέσης) ως εξής:
α. Οργανική θέση που καταργείται: Μία (1) θέση του
κλάδου ΔΕ Οδηγών.
β. Οργανική θέση που συνιστάται: Μία (1) θέση του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι κλάδοι της Κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαμορφώνονται ως
ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ Οδηγών

Μία(1)

Έντεκα
(11)
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατανομή των
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 57 του
π.δ.141/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εσωτερικών

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ.
«ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3908/2011, στην κατηγορία της
Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (2η Περίοδος 2012).
Με την 3502/03-06-2019 απόφαση της Υφυπουργού
Εσωτερικών πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση,
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με δ.τ. «ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε.», που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (Κ.Α.Δ. 2008 κύριου κλάδου δραστηριότη-
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τας: 10.39) ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στη
θέση 6 χλμ Σκύδρας - Αριδαίας, δ.δ. Προφήτη Ηλία, του
Δήμου Σκύδρας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(Νομός Πέλλης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 420.388,64€.
1. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης,
η μετοχική σύνθεση του φορέα ήταν:
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
1 ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
17,71 %
2 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
29,64 %
3 ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18,94 %
4 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20,99 %
5 ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4,86 %
6 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
3,81 %
ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ7
3,80 %
ΟΣ
8 ΚΟΝΟΠΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ
100,00 %
2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
29-08-2014.
3. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 420.388,64€.
4. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των
420.388,64€, που αποτελεί ποσοστό 100,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
6. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 168.155,46€ και αποτελεί φορολογική απαλλαγή ποσού 168.155,46€, το οποίο αποτελεί
ποσοστό 40,00% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε: 8.740.000 τεμάχια/9.740.000 κιλά και η συνολική ισχύς ανήλθε σε:
2.036,68 kw.
8. Πληρούνται οι όροι των παρ. β’ και γ’ του άρθρου
6, της απόφασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας καθώς και περί δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας όσον αφορά τους πτυχιούχους.
7. Δεν πληρείται ο όρος της παρ. β’ του άρθρου 6, της
απόφασης υπαγωγής περί δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας (11,50 Ε.Μ.Ε.) και ειδικότερα του όρου που
αφορά στο πρώτο έτος της ολοκλήρωσης κατά 50% και
επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης ποσού ενίσχυσης
34.020,00€.
8. Πληρείται ο όρος της παρ. δ, του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής, που αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες
βαθμολογούμενων ομάδων (προστασία περιβάλλοντος
και εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού των 134.135,46€,
μετά από την αφαίρεση του ποσού της κύρωσης παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ύψους 34.020,00€ από
το σύνολο της επιχορήγησης ποσού 168.155,46€, όπως
αυτή οριστικοποιείται.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7,
του ν.4399/2016.
Η Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Αριθμ. Δ 11/οικ.25156/974
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/
12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης
των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (1409 Β’), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α’ 30): «Μετεξέλιξη
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) «Καθορισμός
προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός
νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116 - Διόρθ. σφάλματος Α’121).
8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
9. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
11. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
12. Την Υ28/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β’ 2168),όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11.11.2015, Υ43/28.04.2017 και
Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β’ 2441,
Β’ 1510 και Β’4195).
13. Την 41087 κοινή υπουργική απόφαση (4249/Β7 17)
«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».
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14. Το άρθρο 100 του ν. 3852/10 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
15. Τις Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018, Δ11/οικ.37348/
1265/5-7-2018 και Δ11/οικ.58769/2522/12-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση.
16. Την 20880/3901/12-4-2018 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρίστηκε με α.α.
35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).
17. Την αριθμ. 23779/2159/29-5-2019 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
18. Την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος,
λόγω εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών
από Δήμους της χώρας, οι οποίοι είναι δικαιούχοι και δεν
είχαν προλάβει να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εντός
του έτους 2018.
19. Το αριθμ. 5494/14-05-2019 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε όπου προτείνεται παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των Δήμων από το εν λόγω πρόγραμμα.
20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση ύψους 15.000.000,00 η οποία
καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2018, και ειδικότερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ. 220 ΚΑΕ 2767
«Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας σε δήμους», αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο.
Στην περ. β της παρ. 4 της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/
620/12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι δικαιούχοι δύνανται
να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής
μέχρι τις 31.12.2019».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Εσωτερικών

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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(4)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης: «ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MON.
ΕΠΕ» με δ.τ. «GOLDEN FIRE WOOD PELLETS»,
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των
Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του
ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2013), όπως ισχύει, για
την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την ΔΙΑΠ/141650/4575/Π07/6/00026/Σ/ν.3908/
2011/27-5-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
τροποποιείται η ΔΙΑΠ/62089/2646/Π07/6 /00026/Σ/
ν.3908/2011/7-3-2014 απόφαση του με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011, όπως
ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής
Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2013) της
επιχείρησης: «ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MON. ΕΠΕ»
με δ.τ. «GOLDEN FIRE WOOD PELLETS», που αφορά στην
Ιδρυση Μονάδας Παραγωγής Μπρικετών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 16.29.1) στη θέση Ο.Τ. 5,
ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, δ.δ. Πασσαρώνος, του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ,
της Περιφέρεια Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), ως εξής: το
συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και δύο λεπτών ( 256.727,02 €)
έναντι του τροποποιηθέντος και εγκριθέντος που ανερχόταν στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα ενός λεπτών
( 437.432,31 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα
τέσσερεις χιλιάδες τριάντα έξη ευρώ και είκοσι ένα λεπτά
( 154.036,21 €), ήτοι ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
Η επιχείρηση έλαβε επιχορήγηση ποσό €: 74.314,12.
Το υπόλοιπο το ποσό της επιχορήγησης των εβδομήντα
εννιά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εννέα
λεπτών ( €: 79.722,09) θα καταβληθεί σε μία δόση μετά
την δημοσίευση της περίληψης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
και τις έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας ορίζεται η
27-5-2019.

Τεύχος B’ 2193/07.06.2019

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

(5)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
Πιστοποίηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Επένδυσης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον Ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό
και δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, στην περιοχή Τούρλος της νήσου Μυκόνου.
Με την 66198/1013/Π13/4/00025/Ε/ν.3299 /2004/
24-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
αποφασίστηκε, η Ολοκλήρωση, η Οριστικοποίηση του
κόστους και η Πιστοποίηση Έναρξης της Παραγωγικής
Λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά τον Ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό και δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, της ξενοδοχειακής μονάδας
ΑΚΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, στην περιοχή Τούρλος της νήσου Μυκόνου.
Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κόστους της
επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των 884.606,08€.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των
353.842,43 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 40,00% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των
530.763,65€, το οποίο αποτελεί ποσοστό 60,00% επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης.
Ορίστηκε ως Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της
Επένδυσης η 24η Μαΐου 2019.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος ΔΙ.Α.Π.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ
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