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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της επένδυσης της εταιρείας «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3908/2011.

2

Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Γ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην Θ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.)
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3299/2004.

3

Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ RESEN HELLAS» που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

4

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3299/2004.

5

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «RAYCON CONSTRUCTION
ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.3299/2004.

Αρ. Φύλλου 4091

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της επένδυσης της εταιρείας «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3908/2011.
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5308/ΔΟΑ/6/00044/Σ/
ν.3908/2011/14-12-2016 απόφαση της Υφυπουργού
Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η με αρ. 5597/ΔΟΑ/6/0
0044/Σ/ν.3908/2011/20-11-2013 και πιστοποιήθηκε
η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους καθώς
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που βρίσκεται στη
θέση 4 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- Ν. ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ (ΘΕΣΗ
ΠΟΡΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΕΣ, ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓ. ΜΑΜΑ), του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής).
(α) Φορέας του επενδυτικού σχεδίου, είναι η επιχείρηση «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΡΟΔΙ ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε.»
(β) Η μετοχική σύνθεση του φορέα είναι:
Μέτοχος ή Εταίρος
Ποσοστό Συμμετοχής
CHAYKA ARTEM
21,25%
LOPATINA OLGA
21,25%
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
15,00%
AMIENSA HOLDINGS LTD
42,50%
(γ) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.700.000,00€).
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(δ) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.824.000,00€), που αποτελεί ποσοστό 72%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ
(1.876.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 28,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
(στ) Με την παρούσα εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης, ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (1.876.000,00 €) η οποία θα γίνει με βάση
του άρθρο 77, του ν.4399/2016.
(ζ) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται μέχρι
του συνολικού ποσού των οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (804.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 12,00%
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η
χορήγηση της φορολογικής απαλλαγής θα γίνει με βάση
το άρθρο 78, παρ.4, ν.4399/2016.
(η) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι
στις 31-07-2014
(θ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 88 δωμάτια 176 κλίνες
(ι) Πληρείται ο όρος της απόφασης υπαγωγής για την
δημιουργία μίας (1) νέας θέσης εργασίας. Οι συνολικές
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν με το επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχούν σε 25,90 ετήσιες μονάδες
εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2016
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ι

(2)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Γ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην Θ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.)
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3299/2004.
Με την υπ' αριθμ. 133114/ΥΠΕ/5/02657/Ε/ν.3299/2004/
14-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 20492/ΥΠΕ/5/02657/
Ε/ν.3299/2004/3-5-2012 απόφασης υπαγωγής ως προς
την επωνυμία και τη νομική μορφή της εταιρείας από
«Θ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» σε «Γ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
και πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που
αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος
100 KW, στη θέση Λαύριο του Δ.Δ. Ανθούσης του Δήμου
Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας, με τους εξής όρους:

Τεύχος Β’ 4091/20.12.2016

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ
(360.000,00€).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) που αποτελεί
ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εκατό σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (144.000,00 €)
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (126.000,00 €) που
αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16-012013
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 100 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 200.000,00
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 εκατό σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (144.000,00 €) στην επένδυση με την υπ'
αριθμ. 20492/ΥΠΕ/5/02657/Ε/ν. 3299/2004/3-5-2012
απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 1518/τ.Β/4-5-2012), σύμφωνα
με τους όρους της από 27/11/2012 σύμβασης εκχώρησης - ενεχύρασης απαίτησης με την Τράπεζα Πειραιώς.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του
νόμου 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-7-2016
Υπουργική Απόφαση «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.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ RESEN HELLAS» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.
Με την υπ' αριθμ. 133139/ΥΠΕ/5/02805/Ε/ν.3299/2004/
14-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται

Τεύχος Β’ 4091/20.12.2016
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το άρθρο 2 της απόφασης υπαγωγής ως προς την επωνυμία και πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ RESEN HELLAS», που αφορά στη δημιουργία
φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 99,90 KW,
στη θέση Βράχωμα, αρ. αγροτ. 919, κατηγ. Δ, στο Δ.Δ.
Ακροποτάμου, στο Δήμο Παγγαίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (335.449,00 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα
ευρώ και σαράντα λεπτών (92.769,40 €) που αποτελεί
ποσοστό 27,70% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (134.179,60 €) που αποτελεί
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(108.500,00 €) που αποτελεί ποσοστό 32,30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
26/5/2015
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,90 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 147.500,00
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 εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών
(134.179,60 €) στην επένδυση με την υπ' αριθμ. 3097/
ΥΠΕ/5/02805/Ε/2004/24-01-2012 απόφαση υπαγωγής
(ΦΕΚ 292/τ.Β'/13-02-2012), σύμφωνα με τους όρους της
υπ’ αριθμ. 4357022999/05004/27-12-2012 σύμβασης εκχώρησης-ενεχύρασης απαίτησης με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του
νόμου 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-7-2016
Υπουργική Απόφαση «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.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

40417

(4)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3299/2004.
Με την υπ' αριθμ. 132887/ΥΠΕ/5/01265/Ε/ν.3299/2004/
13.12.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποιείται
η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της εταιρείας «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
με δ.τ. «Α.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην
ίδρυση σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 150 Kw στη θέση Κασιδιάρη του Δ.Δ. Εφύρας του
Δήμου Ήλιδας (τέως Νομού Πηνείας) του Νομού Ηλείας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών
(287.651,74 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (172.591,04 €)
που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξήντα ευρώ και εβδομήντα
λεπτών (115.060,70 €) που αποτελεί ποσοστό 40% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
23.04.2015
5. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 149,50 kW.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 236.715 kWh/
έτος.
7. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
της επιχορήγησης ποσού επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ
και εβδομήντα λεπτών (7.060,70 €) στην επένδυση με
την υπ' αριθμ. 26530/ΥΠΕ/5/01265/Ε/ν.3299/2004/
14.06.2011 (ΦΕΚ 1489/Β/2011) απόφαση υπαγωγής
στο ν.3299/2004. Το ποσό αυτό προκύπτει εάν από το
τελικό ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται με τη
παρούσα, ύψους 115.060,70 € αφαιρεθεί το ποσό των
108.000,00 € που έχει λάβει ο φορέας της επένδυσης
ως προκαταβολή.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22.06.2016
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117 Α/
22.06.2016), όπως ισχύει.
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' αριθμ. 77685/11-7-2016
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υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/Β/2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(5)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «RAYCON CONSTRUCTION
ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.3299/2004.
Με την υπ' αριθμ. 132876/ΥΠΕ/5/02436/Ε/ν.3299/2004/
13.12.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποιείται η
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «RAYCON
CONSTRUCTION ΕΠΕ», που που αναφέρεται στην ίδρυση
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 79,86 Kw στη θέση Ερημοκλησιά - Λαγκουφάκια του Δήμου Σητείας του Νομού
Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων
δέκα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (283.315,60 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
και ενενήντα λεπτών (70.828,90 €) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ
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και είκοσι τεσσάρων λεπτών (113.326,24 €) που αποτελεί
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
των ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και
σαράντα έξι λεπτών (99.160,46 €) που αποτελεί ποσοστό
35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
29.11.2012
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 79,86 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 180.100 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 εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(112.526,24 €) στην επένδυση με την υπ' αριθμ. 2802/
ΥΠΕ/5/02436/Ε/ν.3299/2004/23-01-2012 απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 202/Β/2012).
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22.06.2016
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117 Α/
τ.Α/22.06.2016), όπως ισχύει.
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. 77685/11-7-2016 Υπουργική
απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/Β/2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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