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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2401 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1943/17.10.2012 πρόσκλησης 

για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007−2013 Άξονας Προτεραι−
ότητας 2: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ο οποίος συγ−
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
(ΕΤΑ) Μέτρο 2.2: «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων». Δρά−
ση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

4. Το Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 13.

5. Το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείρι−
ση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέ−
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικό−
τητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».
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7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

8. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

9. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.08.2012) «Τροποποί−
ηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α΄ 141).

11. Την υπ’ αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) 
Κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας».

12. Την υπ’ αριθμ. 1197/05.05.2011 (ΦΕΚ 1165/Β/08.06.2011) 
Κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών 
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών 
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 «Επεν−
δύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων» του άξονα Προτεραιότητας 1 του 
Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθμ. 1943/17.10.2012 (ΦΕΚ 2865/Β/24.10.2012) 
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων "Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007−2013 Άξονας 
Προτεραιότητας 2: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩ−
ΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» Ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
(ΕΤΑ) Μέτρο 2.2: «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων». Δράση 
1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη δεύτερη πρόταση «Για τις ανάγκες ... 
Λιμενικής αρχής» της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
14 «Παρακολούθηση − Επαλήθευση Πράξεων, της υπ’ 
αριθμ. 1943/17.10.2012 απόφασής μας ως εξής:

«Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, στο Ο.Ε.Ε 
μπορεί ο εκπρόσωπος της Λιμενικής αρχής να αντικαθί−
σταται από εκπρόσωπο Υπηρεσίας της αρμόδιας για την 
υλοποίηση του σχεδίου Περιφερειακής Ενότητας, μετά 
από πρόταση της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ. 
1943/17.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 343/31 (2)
    Απαλλαγή από τα καθήκοντα α) Ληξιάρχου της Δημο−

τικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δημητροπούλου Πα−
ναγιώτας του Αθανασίου και β) Ληξιάρχου Δημο−
τικής Ενότητας Γόρτυνος Τσούγκου Μηλίτσας του 
Νικολάου του Δήμου Μεγαλόπολης του Ν. Αρκαδίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/97 
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7−6−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.
Β΄/29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτι−
κής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Την υπ’ αριθμ. 3460/1362/15−3−2011 (ΦΕΚ 884/τ.Β΄/19−
5−2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχων:

α) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μεγα−
λόπολης στην υπάλληλο Δημητροπούλου Παναγιώτα 
του Αθανασίου και

β) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυ−
νος στην υπάλληλο Τσούγκου Μηλίτσα του Νικολάου.

6. Την υπ’ αριθμ. 1678/19−12−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Μεγαλόπολης από την οποία προκύπτει ότι οι 
παραπάνω διορισθείσες ως Ληξίαρχοι των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μεγαλόπολης και Γόρτυνος αντίστοιχα δεν 
είναι δυνατόν στο εξής να εκτελούν χρέη Ληξιάρχων 
λόγω αποχώρησής τους από την υπηρεσία, (συνταξιο−
δότηση), αποφασίζουμε:

1. Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της 
Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης την Δημητροπούλου 
Παναγιώτα του Αθανασίου πρώην τακτική υπάλληλο του 
Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της 
Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος την Τσούγκου Μηλίτσα 
του Νικολάου πρώην τακτική υπάλληλο του Δήμου Με−
γαλόπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 11 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(3)

   Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.» 
με δ.τ. «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ», 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 3827/132/Π06/5/00081/Ε/Ν. 3299/04/
14−01 −2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά−
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 
και του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 πιστοποιείται η 
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ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣ−
ΤΟΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας θερμικής 
αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων (RENDERING), 
στη ΔΕ Ευπαλίου ΠΕ Φωκίδας με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (319.000,00€) 
που αποτελεί ποσοστό 58,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (231.000,00€), 
που αποτελεί ποσοστό 42,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Δεν έγινε χρήση μακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νεισμού.

ε) Οι συνολικές θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 14 ΕΜΕ 
(Υφιστάμενα: 12,66 ΕΜΕ, Νέα άτομα: 1,34 ΕΜΕ).

στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 30.07.2012.

ζ) Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 σύμφωνα με 
τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης, ήτοι των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (115.500,00€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
F

(4)
   Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της πα−

ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 141808/5296/Π06/5/00154/Ε/Ν. 3299/ 
04/14.01.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 
και του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
και αφορά τον εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας 
παραγωγής προϊόντων από πλαστικές ύλες και ειδικών 
εκτυπώσεων, στη θέση «Ριτσώνα» της ΔΕ Αυλίδος της 
ΠΕ Εύβοιας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου εκατόν δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (1.112.247,59€).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 
(282.575,25€) που αποτελεί ποσοστό 25,41% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτα−
κοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(444.899,04€), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών 
(384.773,30€), που αποτελεί ποσοστό 34,59% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Οι συνολικές θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 70 
άτομα/70 ΕΜΕ (Υφιστάμενα: 67,06 ΕΜΕ, Νέα άτομα: 2,94 
ΕΜΕ).

στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 17.12.2012.

ζ) Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 σύμφωνα με 
τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης, ήτοι των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (220.341,44€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
F

(5)
   Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 132387/4957/Π06/4/000102/Ε/
Ν. 3299/04/14.01.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στε−
ρεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 
του Ν. 3908/2011, του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας κοπής και διαμόρφωσης λαμα−
ρίνας και αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών στη 
θέση «Μνήμα Κατή», ΔΔ Βαθύ, ΔΕ Αυλίδας, ΠΕ Ευβοίας 
με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (1.384.000,00€).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(830.400,00€), που αποτελεί ποσοστό 60,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης δαπάνης της επέν−
δυσης.
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γ) Δεν έγινε χρήση μακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (553.600.00€), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης δαπάνης της 
επένδυσης.

ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 2 ΕΜΕ (νέες θέσεις 
2ΕΜΕ, υφιστάμενες 0).

ζ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 20.000,00€.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 15−11−
2012.

η) Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν. 3299/04 σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 
τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(339.600.00€). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑ    Σ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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