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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της επέν−
δυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟ−
ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕ−
ΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ»που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 112625/ΥΠΕ/5/01698/Ε/Ν.3299/2004/ 
4−11−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού, πιστοποιείται: η ολοκλήρω−
ση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ», που 
αφορά στη δημιουργία δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, 
ονομαστικής ισχύος 99,66 kW έκαστος, στη θέση Ραϊ−
γκλέζη, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, του Νομού Αχαΐας, 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) 
που αποτελεί ποσοστό 38% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 14/2/2012
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 199,20 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 235.197,60 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων 
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ευρώ (240.000,00 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 
37243/ΥΠΕ/5/01698/Ε/Ν.3299/2004/30−08−2011 απόφαση 
υπαγωγής (ΦΕΚ 2076/τ.Β΄/19−9−2011).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 F
(2)

     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4228/Π07/5/00163/Ε/
28−01−2009/Ν.3299/2004 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΙΖΗ O.E.» στις διατά−
ξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση 
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας μονάδας.

  Με την με αριθμ. ΙΕ/103075/4963/ Π07/5/00163/Ε/ 
Ν.3299/2004/04−11−2015 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Ηπείρου, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/4228/
Π07/5/00163/Ε/28−01−2009/ Ν.3299/2004 (ΦΕΚ Β΄ 203 − 
06−02−2009) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004, της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΙ−
ΖΗ O.E.» που πραγματοποιείται στην θέση Αρμελού−
τσα, Δ. Συβότων Ν. Θεσπρωτίας και αναφέρεται στην 
Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων 4* και εγκρίνεται η οριστικοποίηση του 
κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος €1.753.000,00, 
όπως ορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής, με επιχορή−
γηση 49,00% ήτοι ποσόν €858.970,00 και ίδια συμμε−
τοχή 51,00% ήτοι ποσόν €894.030,00 αντί του ποσού 
438.250,00 25% που ορίζεται στην απόφαση και τραπε−
ζικό δάνειο €0,00 ήτοι ποσοστό 0,00% αντί 455.780,00 
ποσοστό 26%.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (νέων) 
θα είναι δύο (2) που αντιστοιχούν σε 2− Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 04−11−2015.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €429.485,00€.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βά−
σει του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (με−
ταβατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−11) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη,την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερεια−
κή 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

 F
(3)

     Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης, «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ O.E..» σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004, το αρ. 18 παρ. 6 
του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011, το 
αρ. 5 του Ν.4242/2014 και το Π.δ. 33/2011. 

   Με την ΔΙΑΠ/134900/Π10/5/166/Ν.3299/2004/03−11 −2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η 

τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα 
παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ O.E.

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ελαι−
ουργείου

Τόπος Εγκατάστασης ΔΔ Παλαιά Ρούματα−Δ. 
Πλατανιά−Ν. Χανίων

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής

300.000,00 (100%)

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης βάσει 
της Τροποποίησης της Από−
φασης Υπαγωγής

149.906,00 (100%)

Κόστος οριστικοποίησης 149.906,00 (100%)

Επιχορήγηση 50.968,00 (34%)

Υφιστάμενες EME που προ−
βλέπονται στην εγκριτική 
απόφαση

0,00ΕΜΕ

Υφιστάμενες EME που δια−
τηρήθηκαν λόγω της επέν−
δυσης

0,00ΕΜΕ

Νέες EME που προβλέπο−
νται στην εγκριτική από−
φαση

0,00 Ε.Μ.Ε.

Νέες EME που δημιουργή−
θηκαν λόγω της επένδυσης

0,00 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 26−10−2014

Ημερομηνία έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας

26−10−2014

Να καταβληθεί το ποσό της 
επιχορήγησης

50.968,00€

Σύμφωνα με την από 16−10−2015 ομόφωνη γνωμοδό−
τηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (85η 
συνεδρίαση) του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

 F

(4)
     Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 

έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης, «ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΥ.» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004, 
το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 
του Ν. 3908/2011,το αρ. 5 του Ν. 4242/2014 και το 
Π.δ. 33/2011.  

   Με την ΔΙΑΠ/134926/Π10/5/392/Ν.3299/2004/03−11−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η 
τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα 
παρακάτω στοιχεία:
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Επωνυμία ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Είδος Επένδυσης Ίδρυση θερμοκηπιακής 
μονάδας παραγωγής 
κηπευτικών προϊόντων 
έκτασης 6,08 στρεμμά−
των.

Τόπος Εγκατάστασης «Ανεμολίδι»−ΔΔ Κλήμα−
τος−Δ. Φαιστού−Ν. Ηρα−
κλείου

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής

188.000,00 (100%)

Κόστος οριστικοποίησης 156.270,00 (100%)

Επιχορήγηση 62.508,00 (40%)

Υφιστάμενες EME που προ−
βλέπονται στην εγκριτική 
απόφαση

0,00ΕΜΕ

Υφιστάμενες EME που δια−
τηρήθηκαν λόγω της επέν−
δυσης

0,00ΕΜΕ

Νέες EME που προβλέπο−
νται στην εγκριτική από−
φαση

0,00 Ε.Μ.Ε.

Νέες EME που δημιουργή−
θηκαν λόγω της επένδυσης

0,00 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 23−6−2015

Ημερομηνία έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας

3−7−2015

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
ποσό της επιχορήγησης

24.908,00€

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 
8/A΄/01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και 
την περιφερειακή συνοχή» και του Π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/
Α΄/14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

 F

(5)
     Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του 

Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 της επένδυσης με 
την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Αποκορώνου−Σφακίων».

  Με την ΔΙΑΠ/133112/Π10/5/00311/Ε/Ν.3299−04/30−10−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ανακλήθηκε η 
απόφαση υπαγωγής με αρ. πρωτ. ΔΙΣΑ/5475/Π10/5/00311/
Ε/Ν.3299.04/05−06−2009 (ΦΕΚ 1309/Β/2009), με την οποία 
είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 ο φορέας 
της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία Ένωση Αγροτικών Συνεται−
ρισμών Αποκορώνου−Σφα−
κίων

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός Ελαιουρ−
γείων ΕΑΣ Αποκορώνου−
Σφακίων (Καλύβες−Παιδο−
χωρίου−Δράμια)

Τόπος Εγκατάστασης: 1η ενότητα: Δ.Δ. Παιδο−
χωρίου Δήμου Φρε, «Άγιοι 
Πάντες Φρεδιανά» Νομού 
Χανίων, 2η ενότητα: Δήμος 
Γεωργιούπολης «Δράμια – 
Μυρταρέ» Νομού Χανίων, 
3η ενότητα: Δήμος Αρμέ−
νων «Καλύβες» Νομού Χα−
νίων

Συνολική εγκεκριμένη 
δαπάνη επένδυσης

1.780.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 605.200,00 ευρώ (34 %)
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που είχαν 
καθοριστεί στην εγκριτι−
κή απόφαση

0 ΕΜΕ

Λόγοι ανάκλησης της 
απόφασης υπαγωγής

Tο Πρωτοδικείο Χανίων 
με το αριθμ. πρωτ. 1506/
9−07−2015 έγγραφό του 
γνωστοποίησε στην υπη−
ρεσία την λύση του φορέα 
της επένδυσης με την επω−
νυμία «ΕΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ−
ΣΦΑΚΙΩΝ».

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 16−10−2015 κατά την 
85η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F

(6)
      Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του 

αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 της εταιρείας «ΒΑ−
ΛΕΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ − ΚΑΤΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΕ (υπό 
σύσταση)», προς ικανοποίηση σχετικού αιτήματος 
της.

  Με την ΔΙΑΠ/133147/Π10/5/539/Ε/Ν.3299−04/30−10−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η οποία εκδόθηκε 
μετά από σχετικό αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, ανακλήθηκε η απόφαση υπαγωγής με αρ. 
πρωτ. ΔΙΣΑ/5849/Π10/5/539/Ε/Ν.3299−04/01−10−2010 (ΦΕΚ 
1691/Β/2010), με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004 ο φορέα επένδυσης (εταιρεία) με τα 
παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΑ – ΚΑΤΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΕ 
(υπό σύσταση)

Είδος Επένδυσης Μετατροπή παραδοσιακού 
κτιρίου σε τουριστικό πα−
ραδοσιακό κατάλυμα



28074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τόπος Εγκατάστασης Δαφνέδες , Δήμου Κουλού−
κωνα, Ν Ρεθύμνης

Συνολική εγκεκριμένη δα−
πάνη επένδυσης

370.000 ευρώ

Επιχορήγηση 144.300 ευρώ (39%)
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που είχαν 
καθοριστεί στην εγκριτική 
απόφαση

0

Λόγοι ανάκλησης της από−
φασης υπαγωγής

Ο φορέας επένδυσης με αί−
τηση ζήτησε την ανάκληση 
της απόφασης υπαγωγής 
για προσωπικούς λόγους

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 16−10−2015 κατά την 
85η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F

(7)   
     Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του 

αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 της εταιρείας «ΚΥ−
ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (υπό σύσταση)», προς ικα−
νοποίηση σχετικού αιτήματός της.

  Με την ΔΙΑΠ/133129/Π10/5/450/Ε/Ν.3299−04/30−10−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η οποία εκδόθηκε 
μετά από σχετικό αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας, ανακλήθηκε η απόφαση υπαγωγής με αρ. 
πρωτ. ΔΙΣΑ/52/Π10/5/450/Ε/Ν.3299−04/03−07−2009 (ΦΕΚ 
1545/Β/2009), με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004 ο φορέας επένδυσης (εταιρεία) με τα 
παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ (υπό σύσταση)

Είδος Επένδυσης Μετατροπή παραδοσιακού 
κτιρίου σε τουριστικό πα−
ραδοσιακό κατάλυμα

Τόπος Εγκατάστασης Καλανδαρε, Δήμου Μυλο−
ποτάμου, Ν. Ρεθύμνης

Συνολική εγκεκριμένη δα−
πάνη επένδυσης

197.000 ευρώ

Επιχορήγηση 76.830 ευρώ (39%)
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που είχαν 
καθοριστεί στην εγκριτική 
απόφαση

1

Λόγοι ανάκλησης της από−
φασης υπαγωγής

Ο φορέας επένδυσης με αί−
τηση ζήτησε την ανάκληση 
της απόφασης υπαγωγής 
για προσωπικούς λόγους

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 16−10−2015 κατά την 
85η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   
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