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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ Μ.ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3299/2004.

2

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Γ. - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α. ΟΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

3

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων Ιδιωτικών Κλινικών της παραγράφου β του άρθρου 35 του ν. 4600/2019.

4

Τροποποίηση της ΙΕ/10217/Π07/5/00466/Ε/
23-09-2010 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης
της εταιρείας ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις διατάξεις
του ν.3299/2004 όπως ισχύει και αφορά ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

5

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης
«ΚΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ O.E.» (πρώην «ΚΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ O.E.») με δ.τ. «ΜΕΤΑΛ - ΚΑΤ
O.E.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ Μ.ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3299/2004.
Με την απόφαση 65424/21-06-2019 του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα-

Αρ. Φύλλου 2807

ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης
«ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ Μ.ΕΠΕ», που αφορά στην «ίδρυση
πρότυπης μονάδας θερμοκηπίου παραγωγής κηπευτικών προϊόντων και μονάδα τυποποίησης - συντήρησης
των προϊόντων χωρίς μεταποίηση», στον «Άγιο Βασίλειο» κτηματικής περιφέρειας Αρχιλόχου Δήμου Πάρου,
Νομού Κυκλάδων, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
2.065.800,00€, με τους εξής όρους:
1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
20-03-2019.
2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
εξήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (1.248.461,30€).
3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (312.115,32€), που αποτελεί ποσοστό 25%
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(499.384,52€), που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (436.961,46€),
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 400.000kg/
έτος και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 136,00kw.
7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 1,16 ΕΜΕ.
Δεν πληρείται ο όρος της περ. β’, του άρθρου 6 της
απόφασης υπαγωγής περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης (>2,5ΕΜΕ) και επιβάλλεται κύρωση ποσού
14.070,00€, σύμφωνα με την απόφαση 47718/08-11-2011
(Β΄2669), όπως ισχύει.
Τίθεται νέος όρος δημιουργίας συνολικού αριθμού
θέσεων εργασίας 3,66ΕΜΕ.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο
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Τεύχος B’ 2807/04.07.2019

7, του ν.4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/
21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β’ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

λεπτών (72.154,52€), στην επένδυση με την απόφαση
υπαγωγής 36594/ΥΠΕ/5/01376/Ε/Ν.3299/04/26-8-2010
(Β’ 1479). Το ποσό προκύπτει ως διαφορά, μετά από την
αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως Α’ δόση
(413.160,00€) και του ποσού της κύρωσης (14.070,00€),
από το σύνολο της επιχορήγησης (499.384,52€), όπως
αυτή οριστικοποιείται με την παραπάνω απόφαση.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ.

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

(2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α. ΟΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.
Με την 67537 - 26/06/2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. 594/
ΥΠΕ/5/02596/Ε/Ν.3299/2004/5-1-2012 (ΦΕΚ 71/τ.Β'/27-01-2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α. ΟΕ» που αφορά στην "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 79,95 KW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΚΟΤΟ
ΤΟ ΛΑΚΟ, Δ.Δ. ΜΟΥΖΟΥΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» της Περιφέρειας Κρήτης με τους εξής όρους:
1. Ολοκλήρωση Επένδυσης
Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α. ΟΕ

Συνολική επένδυση:

302.337,89 € Κυρώσεις

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης:

284.930,90 €

Οριστικοποιηθείσα
επιχορήγηση:

113.972,36 €

Υπόλοιπο επιχ. προς
πληρωμή

113.972,36 € Επιστρεπτέο ποσό

Εκχώρηση Επιχ.

ΟΧΙ

Επιστροφή Εγγ. ΕπιΟΧΙ
στολής

998724190
0€

Εκταμιευθείσα επιχορήγηση:

Τράπεζα

-

Στοιχεία Εγγ.
Επιστολής

-.

0€

0€

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

6/11/2018

Υφισταμένη Ισχύς
κατά την Υπαγωγή 0,00
(kW)

Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε
79,92
(kW)

Υφισταμένες ΕΜΕ
0,00
κατά την Υπαγωγή

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν

Μέγεθος Επιχείρησης

Πολύ Μικρή

0,83 (1 θέση εργασίας)

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης (βάσει προτεινόμενου κόστους ολοκλήρωσης):
Πηγές χρηματοδότησης

Ποσά

Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή

170.958,54 €

60,0 %

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου

113.972,36 €

40,0 %

0,00 €

0,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
284.930,90 €
100,0%
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται καταβολή ποσού εκατό δέκα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων εβδομήντα
δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (113.972,36 €) στην επένδυση με την υπ'αριθμ. 594/ΥΠΕ/5/02596/Ε/Ν.3299/2004 /
5-1-2012 (ΦΕΚ 71/τ.Β'/27-01-2012) απόφαση υπαγωγής.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4399/2016 (Α΄ 117) «Θεσμικό
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του
ν. 4399/2016 και την υπ' αρ.77685/21-7-2016 υπουργική
απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (ΦΕΚ Β' 2335/28-7-2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ1/Γ. Π. οικ.48969
(3)
Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων Ιδιωτικών Κλινικών της παραγράφου β του άρθρου 35 του ν. 4600/2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄/9-3-2019).
2. Το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 /A'/13-2-2012), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την κοινή υπουργική απόφαση 146163/2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων» (ΦΕΚ 1537/Β΄/8-5-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την Γ1 (δ)/ ΓΠ οικ. 67322/6-9-2017 κοινή υπουργική
απόφαση « Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/
ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης
Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
(ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (ΦΕΚ 3282/Β΄/19-92017).
5. Την Υγειονομική Διάταξη 5673/57 «Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» (ΦΕΚ 5/Β΄/9-1-1958).
6. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27-1-2015).
7. Το π.δ. 121/ 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/9-10-2017), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
8. Την με αριθ. Β1α/οικ. 46654/20-6-2019 Εισήγηση
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρούσης
υπουργικής απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
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του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση
των τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων Ιδιωτικών Κλινικών, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 46, του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις».
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις
1. Η παράγραφος ιε) του άρθρου 36 του ν. 4600/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) τις απαραίτητες υποδομές και μέσα για την διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση)
των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία».
2. Η τέταρτη παράγραφος του Τμήματος 1 «Ύδρευση»
της Ενότητας Β. 14 «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος Β του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
που παρέχεται στην Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει
να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές της Γ1(δ)/
ΓΠοικ.67322/6.9.2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
3282/Β΄/19.9.2017), όπως κάθε φορά ισχύει. Η απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γίνεται με
χλωρίωση σύμφωνα με τους όρους της ΥΜ 5673/57
(ΦΕΚ 5/58 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης. Το υπολειμματικό χλώριο στο νερό των δεξαμενών θα πρέπει να
παρακολουθείται και εφόσον απαιτείται χλώριο στην
δεξαμενή αποθήκευσης θα πρέπει να συμπληρώνεται.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης αυτόματης λειτουργίας στη δεξαμενή
αποθήκευσης».
3. Η Ενότητα Β. 12 «Συγκέντρωση, Αποτέφρωση, Αποκομιδή Απορριμμάτων» και η παράγραφος 2.2 «Επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων» της Ενότητας
Β. 14 «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος Β του ν. 4600/2019 καταργούνται.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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(4)
Τροποποίηση της ΙΕ/10217/Π07/5/00466/Ε/
23-09-2010 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της
Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει και αφορά ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.
Με την ΙΕ/179220/5859/Π07/5/00466/Ε/24-06-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιείται η
με αρ. πρωτ. ΙΕ/10217/Π07/5/00466/Ε/23-09-2010 (ΦΕΚ
τ.Β΄1698/29-10-2010) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις
του ν.3299/2004, της επένδυσης της εταιρείας ΚΑΡΑΜΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ για Εκσυγχρονισμός πτηνοτροφικής μονάδας
πάχυνσης πουλερικών με αλλαγή έδρας (ΣΤΑΚΟΔ 014.4)
στο Πέτα, Δήμος Πέτα Ν. Άρτης και εγκρίνεται η οριστικοποίηση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος
198.213,96€, με επιχορήγηση στη συμβατική επένδυση
ποσού εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (79.285,59)€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40 %, ίδια συμμετοχή 60 ήτοι ποσό
118.928,37€ και τραπεζικό δάνειο 0% ήτοι ποσόν 0,00€
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (νέων)
θα είναι (0) που αντιστοιχούν σε 0 - Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 24-06-2019
Υπόλοιπο επιχορήγησης 56.542,75€
Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει
του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α'/1-2-2011)
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη,την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του
άρθρου 9 του π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

(5)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης
«ΚΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ O.E.» (πρώην «ΚΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ O.E.») με δ.τ. «ΜΕΤΑΛ - ΚΑΤ
O.E.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
1. Με την 290527(791)/Π03/5/00321/Ε/Ν. 3299/2004/
18-06-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της

Τεύχος B’ 2807/04.07.2019

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους
και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της επιχείρησης «ΚΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ O.E.», η
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 με την
2236/Π03/5/00321/Ε/Ν.3299/2004/02.10.2009 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β'2267) και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
κατασκευής αλουμινοκατασκευών κτηνοτροφικού και
οικιακού εξοπλισμού, στο 2° χλμ Σβορώνου - Νεοκαισάρειας της Ε.Ο. Κατερίνης - Ελασσώνας, του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με τους
εξής όρους:
2. Οριστικοποιείται το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των διακοσίων
πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και
ογδόντα εννέα λεπτών (255.716,89€).
3. Η ίδια συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των εκατόν
σαράντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ
και είκοσι εννέα λεπτών (140.644,29€), ποσοστό 55% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Η επιχορήγηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών
(115.072,60€), ποσοστό 45 % του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
5. Δεν έγινε χρήση μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού
δανείου.
6. Πληρείται ο όρος της δημιουργίας του 50% των νέων
θέσεων απασχόλησης.
7. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε:
α) Προϊοντική κατηγορία αγελαδοτροφικού και κτηνοτροφικού εξοπλισμού: 1.620 τμχ/έτος
β) Προϊοντική κατηγορία σιδηροκατασκευών: 2.245
τμχ/έτος.
8. Η συνολική ισχύς ανέρχεται σε 39,05 KW.
9. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 19.04.2019.
- Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα
δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (34.072,60€).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με
τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7 του ν.4399/2016 και την
503035/1373/2.1.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν.4399/2016
και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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