E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.12.11 21:20:49
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

64099

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 61674/11.06.2019 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ
για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”»
(Β΄2385).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη
Δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων”» (Β’ 540).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 126730
(1)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 61674/11.06.2019 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση
ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών
Καυσίμων”» (Β΄2385).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).
1.2. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141), και του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
1.3. Του π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης
σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων
ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία
αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευ-
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νας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού
τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» (Α’ 77).
1.4. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267) και ειδικότερα το άρθρο
17 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
1.5. Της παρ. 15, του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 «Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
1.6. Του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση
διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες
διατάξεις» (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30
του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
1.7. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
1.8. 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).
1.9. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
1.10. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
1.11. Του π.δ. 81/2019 ” Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων ” (Α’ 119).
1.12. Του π.δ. 83/2019 ”Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών” (Α’ 121).
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1.13. Της υπ’ αρ. 47/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).
1.14. Των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων.
1.15. Του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 794/2004 της επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ρου άρθρου
93 της συνθήκης ΕΚ.
1.16. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.
1.17. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων.
1.18. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και
ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική
απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980), όπως ισχύει.
2.2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72),
όπως ισχύει.
2.3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»
(Β’ 2237), όπως ισχύει.
2.4. Την υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540),
όπως ισχύει.
2.5. Την υπό στοιχεία Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1171), όπως ισχύει.
2.6. Την υπό στοιχεία Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως ισχύει.
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2.7. Την υπό στοιχεία 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική
απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη
ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0).
2.8. Την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο
κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β’ 3016).
2.9. Την υπ’ αρ. 61674/11.6.2019 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών
Καυσίμων”» (Β’ 2385), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 88937/ΔΤΒΝ1372/2020 όμοια (Β’ 3847)
3. Την από 20/10/2020 εισήγηση της ΚτΠ ΑΕ σχετικά
με την ανάγκη αντιμετώπισης διαδικαστικών ζητημάτων,
με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση της Δράσης και
την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκλήθηκαν
από ενέργειες τρίτων, άλλων από τους δικαιούχους της
επιχορήγησης.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας
στην υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το Παράρτημα της υπ’ αρ. 61674/11.6.2019 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ’
Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β’ 2385)» «Οδηγός
ΣΤ’ Κύκλου», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτωση 5) της παρ. 3.5: «Προϋποθέσεις και
Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης» «5) Για το
υπό χρηματοδότηση πρατήριο ή εγκατάσταση πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να έχει κατατεθεί στη Δ/
νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ.
Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης η Δήλωση Εγκατάστασης της παρ. 2.2 του άρθρου 8 της υπό
στοιχεία Φ2-1617/2010 (Β’ 1980), όπως ισχύει», καταργείται. Η περίπτωση 6) της παρ. 3.5 «Προϋποθέσεις και
Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι δράσης» αναριθμείται
σε περίπτωση 5).
2. Μετά την περίπτωση 6) της παρ. 8.1 «Υποβολή
Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης» προστίθεται νέα
περίπτωση 7) ως εξής: «7) Για το υπό χρηματοδότηση
πρατήριο, ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Δήλωσης
Ολοκλήρωσης, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Δ/νση
Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Δήλωση
Εγκατάστασης της παρ. 2.2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 (Β’ 1980), όπως ισχύει».
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 126712
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για τη Δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β’ 540).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).
1.2. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141), και του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
1.3. Του π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης
σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων
ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία
αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού
τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» (Α’ 77).
1.4. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267) και ειδικότερα
το άρθρο 17 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 53)
1.5. Της παρ. 15, του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 «Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
1.6. Του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση
διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες
διατάξεις» (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30
του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
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1.7. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
1.8. 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).
1.9. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
1.10. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
1.11. Του π.δ. 81/2019 ” Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων ” (Α’ 119).
1.12. Του π.δ. 83/2019 ”Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 121).
1.13. Της υπ’ αρ. 47/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).
1.14. Των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων.
1.15. Του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ρου άρθρου
93 της συνθήκης ΕΚ.
1.16. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.
1.17. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων.
1.18. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων
παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 222).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική
απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
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Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980), όπως ισχύει.
2.2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72),
όπως ισχύει.
2.3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»
(Β’ 2237), όπως ισχύει.
2.4. Την υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540),
όπως ισχύει.
2.5. Την υπό στοιχεία Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1171), όπως ισχύει.
2.6. Την υπό στοιχεία Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως ισχύει.
2.7. Την υπό στοιχεία 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική
απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη
ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0).
2.8. Την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο
κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β’ 3016).
3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Β 2-829 Α/
2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για
τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως αυτή ισχύει μετά τις
τροποποιήσεις της από τις υπό στοιχεία Β2-1077/2013
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(Β’ 1451), Β2- 3644/2014 (Β’ 27), ΔΠΠ 1059/2016 (Β’ 1021),
οικ.ΔΠΠ 3838/2016 (Β’ 4086), οικ.ΔΠΠ 2382/2017
(Β’ 3163), 44318/2018 (Β’ 1608) και 133859/2018 (Β’ 5766)
όμοιες, με σκοπό την παράταση της Δράσης για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω των
ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που
προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
και την ολοκλήρωσή της, ήτοι την καταβολή της επιχορήγησης στις δικαιούχες επιχειρήσεις.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας
στην υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 τροποποιούμενη κοινή
υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης
«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540),
όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Δράσης» της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 (540 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης
Η Δράση θα ολοκληρωθεί την 31/3/2022. Ειδικότερα,
όλες οι διοικητικές διαδικασίες της Δράσης θα ολοκληρωθούν την 31/12/2021 και η καταβολή της επιχορήγησης προς τις ενισχυόμενες επιχείρησης θα ολοκληρωθεί
την 31/3/2022.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός
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